
Výsledky online mezinárodního kola AO Estonsko 

 

Studenti, kteří dle výsledků v krajském kole Astronomické olympiády splnili podmínky pro 

účast v online mezinárodním kole AO pořádaném Estonskem pro celý svět dne 23. 4. 2020, 

a které bude součástí vyhodnocení finále ČR v nouzovém režimu, se dnes konečně dozvěděli, 

jak se umístili. 

Rozdělení do kategorií bylo jiné než u nás. Senior odpovídá naší kat. CD a AB (střední škola), 

Junior naší EF (základní škola). 

 

 

 

Kategorie Senior: 350 účastníků z 20 zemí (Evropa, Asie, Severní a Jižní Amerika), 115 z ČR 

69. Lukáš Linhart (2.A), 22. v ČR, soutěžil i v této vyšší kategorii 

87. Adam Vavrečka (6.A), 28. v ČR 

87. Filip Zikeš (4.A), 28. v ČR 

110. Viktor Vařeka (6.A), 42. v ČR 

165. Lucie Oborná (4.C) a Tomáš Kreutziger (3.C) 

Další účastníci: 184. Jakub Vyskočil, Jan Chorobik (oba 3.B) 



Kategorie Junior: téměř 350 účastníků z 9 zemí (Evropa, Asie), 180 z ČR 

24. Lukáš Linhart (2.A), 4. v ČR 

51. Martin Habrnál (2.A), 12. v ČR 

139. Martin Chrostek (2.B), 61. v ČR 

Další účastníci: 146. Magdaléna Adamcová (1.B), Klára Řeháková (1.C), Jiří Brus (2.A), Adriana 

Bezecná (1.A), Magdaléna Jursová (2.C), Matouš Kubiena (1.C), Matouš Konopáč (1.A), Anežka 

Lepíková (2.A), Petra Žáčková (1.B) 

 

 

Vybraní účastníci už obdrželi pozvánku na Workshop Astronomické olympiády v Louňovicích 

pod Blaníkem, který proběhne od 26. 6. do 29. 6. 2020. 

 

Čekáme na celostátní pořadí, které bude určeno v jednotlivých kategoriích takto: 

- CD a EF: na základě výsledků krajského kola (váha 2/3) a mezinárodní online soutěže 
(váha 1/3), která proběhla 23. dubna 2020 na serverech v Estonsku 

- AB: pokud neproběhne ústřední kolo v kategorii AB v náhradním termínu, tak bude 
celostátní pořadí určeno stejným způsobem, jako v kategoriích CD a EF 

- Celostátní pořadí prvních 25 v každé kategorii bude vyhlášeno 15. června 2020. 



Zadání a řešení Junior: 

https://docs.google.com/document/d/1ijv6uFd79ih64ZQLb_zmkvfO44fGkd6GoeLCybo-

4fE/edit#heading=h.y63zclvrc7cr 

Zadání a řešení Senior:  
https://docs.google.com/document/d/1XGsWSbS35y7_m7yf4nTK-

7PQDYqHdbiFtF88Yq7Vnio/edit#heading=h.2psdeor5b33y 

 

Zkuste si! Řešitelé měli k dispozici český překlad, ale přesto, prohlédněte si, jak náročnými 

úlohami museli projít. Zadání těžké, online připojením z domova, ve složité době karantény … 

Výborní jsou. 

 

 

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy, za jejich 

čas a zodpovědnost, trpělivost, zaujatost a nadšení při 

řešení úloh! 

Za PKF 
Mgr. Ing. Zuzana Lišková 
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