
Dne 9. 4. 2018 proběhlo v Liberci krajské kolo Geologické olympiády.  

 

Tuto celostátní soutěž pořádá Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Českou geologickou službou, 

Univerzitou Karlovou a Asociací muzeí a galerií ČR. Spolupořadateli krajských kol jsou pak jednotlivá muzea.  

Liberecké krajské kolo Geologické olympiády zajišťuje již druhým rokem Severočeské muzeum. Vzhledem 

k probíhající rekonstrukci se ovšem letos místo konání přesunulo na univerzitní půdu a Technická univerzita se 

zároveň stala odborným garantem soutěže. 

Do krajského kola vyslalo soutěžící pět škol – Křesťanská ZŠ a MŠ J. A Komenského v Liberci, Gymnázium 

F.X. Šaldy v Liberci, ZŠ a MŠ Pod Ralskem v Mimoni, ZŠ Turnov a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Účastníci se na 

univerzitní budově G sešli již brzy ráno – čekal na ně jak písemný vědomostní test, tak poznávání 50 

geologických vzorků. Připraveno pro ně bylo i příjemné občerstvení a oběd. 

Odpoledne se účastníci vydali na geologickou procházku, aby si vyzkoušeli práci geologa na vlastní kůži. 

Možnosti využití geologické mapy a kladívka byly všem jasné hned od začátku. Nicméně to, jak ze svých 

školních znalostí o horninách a horotvorných procesech vyvozovat reálné poznatky o příčinách vzhledu 

okolního prostředí, byla pro mnohé obrovská objevná zkušenost. A krásné počasí úspěchu procházky 

samozřejmě jen přidalo. 

Zde jsou výsledky olympiády, jejichž vyhlášení proběhlo na Liberecké výšině: 

 

Kategorie A – 2. stupeň ZŠ 

1. Ondřej Čejka – Křesťanská ZŠ a MŠ J. A Komenského Liberec 

2. Jakub Mertlík – ZŠ Turnov 

3. Martin Jankuj – ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 

 

Kategorie B – střední školy 

1. Martin Tecl – Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci 

 

Hlavní vítězové obou kategorií postupují do celostátního kola, které se koná 9. 5. 2018 v Brně. 

Nejúspěšnější řešitelé z kategorie B budou navíc soutěžit o šanci reprezentovat republiku na Mezinárodní 

olympiádě věd o Zemi v Thajsku. 

Více o dalším průběhu olympiády najdete na https://www.geologicka-olympiada.cz/ 

 

Krajské kolo Geologické olympiády v Liberci bylo finančně podpořeno Libereckým krajem. 

Záštitu nad ním převzal děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, 

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. 
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