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SP· zemûmûﬁická na IG5
Sedm studentÛ 2., 3. a 4. roãníkÛ, dva kantoﬁi a ﬁeditel
Stﬁední prÛmyslové ‰koly zemûmûﬁické vyrazili do slovenského Luãence na 2. roãník mezinárodní geodetické soutûÏe IG5. A cesta to nebyla zbyteãná! Jak své záÏitky hodnotí
a popisují sami studenti?
Ve stﬁedu veãer 11. 4. 2007 vyrazila na‰e v˘prava Pendolinem
do Bratislavy, kde nás pﬁivítal ﬁeditel tamní geodetické ‰koly. Po
noci strávené v domovû mládeÏe
jsme se vydali do samotné ‰koly
porovnávat úroveÀ, sbírat nové
zku‰enosti a navazovat kontakty.
Milé pﬁivítání a péãe v‰ech, kteﬁí
se o nás starali, nám od zaãátku
dodaly velkou míru optimismu
a dobré nálady a pﬁedznamenaly
tak jeden z velk˘ch záÏitkÛ, kter˘ se, myslím, v‰em hluboce vryl
do pamûti. VáÏnûj‰í rozmlouvání
o vzdûlávacím procesu a kvalitû
v˘uky na na‰ich ‰kolách stﬁídaly
nesãetné humorné historky, coÏ
navodilo pﬁíjemnou atmosféru.
Po pÛl dni stráveném debatováním a prohlídkou ‰koly (je o nûco
men‰í neÏ ta na‰e), která se nachází tûsnû u centra Bratislavy, se nás
ujaly zástupkynû ﬁeditele a je‰tû
dal‰í profesorka a provedly nás po
hlavním mûstû. Pohodu jarního
dne tam umocÀovaly hﬁejivé paprsky slunce a témûﬁ nepatrn˘ vánek
od vody. Dostalo se nám tak oázy
klidu v ne úplnû bezstarostném období. VÏdyÈ dva z reprezentantÛ letos ãeká maturita a to nejsou zrovna chvilky odpoãinku ani pro nû
ani pro profesory.
Dal‰í den jsme se spoleãnû
s druÏstvem z bratislavské ‰koly
vydali do Luãence. Tam nás pﬁivítali poﬁadatelé soutûÏe, ubytovali
nás na místním internátû a po
slavnostním zahájení jsme si uÏívali posledních relativnû klidn˘ch chvil pﬁed závodem.
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Na soutûÏ pﬁijeli studenti ze
Slovenska (8 ‰kol), z Maìarska
(5 ‰kol) a z âech (jediná ‰kola
– SP· zemûmûﬁická). Samotné
»soupeﬁení« odstartovalo v sobotních ranních hodinách, protoÏe 23 t˘mÛ je slu‰ná úãast
a traÈ rozhodnû nebyla pÛlhodinovou procházkou. Zaãínala na
námûstí v Luãenci, na nûmÏ
jsme obdrÏeli seznam souﬁadnic
pûti stanovi‰È a nûkolika dal‰ích
orientaãních bodÛ. PouÏít se
smûly navigaãní pﬁístroje GPS
a k dispozici bylo i nûkolik druhÛ map. Cestou musela v‰echna druÏstva plnit rÛzné geodetické úlohy, napﬁ. urãit
pﬁev˘‰ení mezi dvûma body, trigonometricky zjistit v˘‰ku
pﬁedmûtu, vyhledat bod podle
údajÛ o PBPP, atd., dále bylo
dÛleÏité prokázat orientaci na
mapû. Teoretické znalosti se
provûﬁovaly formou vûdomost-

ního testu z oblasti GPS, fotogrammetrie, kartografie a mapování. Ve v‰ech disciplínách
se hodnotil ãas a pﬁesnost. Samotn˘ závod znepﬁíjemÀovalo
teplo, pﬁírodní pﬁekáÏky v podobû hust˘ch lesíkÛ, velká pﬁev˘‰ení (okolo 80 m), ale také
nepozornost závodníkÛ. I jednomu z na‰ich druÏstev se podaﬁilo prodlouÏit si trasu, ale
v závodû stateãnû pokraãovalo
a ztrátu dohnalo. SoutûÏící ale
nebyli jediní, kdo se zm˘lil.
I nûkolika nejpovolanûj‰ím,
dávno dostudovan˘m, se podaﬁilo vytvoﬁit úsmûvn˘ záﬁez do
historie soutûÏe1). Pﬁi odchodu
ze tﬁetího stanovi‰tû se totiÏ
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smûr jejich chÛze stoãil o nûjak˘ ten stupínek a z kilometru
bylo kilometrÛ pÛl druhé dvacítky. Zpût se dostali za pomoci
orientace hodinkami.
KdyÏ jsme po cca 17kilometrové trati (pravda, pro nûkoho mûla kilometrÛ 25) koneãnû
dorazili do cíle, kter˘ byl v malebném parku Luãence, byli
jsme v‰ichni rádi, Ïe to máme
za sebou. Zejména nûÏnûj‰í ãást
na‰í v˘pravy byla na hranici
sv˘ch sil, a tak jsme s pocitem
odevzdání maxima v zalesnûn˘ch kopcích, v zoran˘ch polích
i na sluncem rozpálen˘ch asfaltov˘ch silnicích v‰ichni s radostí
usedali do stínu, doplÀovali te-

kutiny a následnû nabírali síly
na pozdním obûdû, kter˘ pro
nás poﬁadatelé pﬁichystali. Sãitatelé nám sice po dobûhnutí ﬁíkali, Ïe máme prozatím velmi slu‰né hodnocení, ale kdyby nûjak˘
vû‰tec den pﬁed závodem pﬁedpovûdûl v˘sledky, které byly vyﬁãeny na veãerním vyhlá‰ení, urãitû bychom mu neuvûﬁili.
DruÏstvo Praha 2 ve sloÏení
Karolína Noskyová, Pavel Dobrovoln˘ a Petr Pokorn˘ v hlavní
kategorii, kde se hodnotila rychlost zvládnutí trati souãasnû
s pﬁesností provedení geodetick˘ch úloh, zvítûzilo. T˘m Praha 1 s ãleny Ilonou Svaãinovou,
Tomá‰em Kulíkem a Martinem
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Ra‰ínem byl ãtvrt˘. Za bramborovou medaili se ale rozhodnû
stydût nemuseli. Navíc v druhé
kategorii, kde rozhodãí hodnotili
samostatnû správnost geodetick˘ch úloh, byli druzí, druÏstvo
Praha 2 páté.
V‰ichni jsme mûli obrovskou
radost, Ïe se hodiny pﬁíprav, které nám profesoﬁi a spousta jin˘ch lidí vûnovali, zúroãily tím
nejlep‰ím zpÛsobem, a to skvûl˘m umístûním na mezinárodní
soutûÏi.
Chceme touto cestou podûkovat panu ﬁediteli za organizaci celé cesty na Slovensko, v‰em profesorÛm (aÈ od nás, tak i z vysok˘ch
‰kol), kteﬁí se zapojili do pﬁíprav
a rozhodnû nemal˘ dík patﬁí na‰im sponzorÛm. V první ﬁadû Radû rodiãÛ na‰í ‰koly za znaãn˘ finanãní pﬁíspûvek, hlavnímu
sponzorovi firmû GEFOS, a.s.
a dále GEODIS BRNO, s.r.o.
a Bentley Systems âR, s.r.o.
Dûkujeme v‰em a doufáme,
Ïe i pﬁí‰tí rok se na‰e ‰kola soutûÏe zúãastní a ukáÏe opût SP· zemûmûﬁickou v tom nejlep‰ím
svûtle.
Petr Pokorn˘
(ãlen druÏstva Praha 2)
1) Jména zúãastnûn˘ch ﬁeditelÛ ‰kol z Luãence
a Prahy, pﬁedsedy komory slovensk˘ch geodetÛ
a 4 zástupcÛ maìarsk˘ch ‰kol nechceme uveﬁejÀovat.
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