
Výsledky školního kola Astronomické olympiády 

 

Ve středu 20. 11. 2019 se konalo školní kolo 17. ročníku Astronomické olympiády 

v kategoriích EF pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, CD pro studenty 1. a 2 ročníku SŠ, AB pro studenty 

3. a 4. ročníku SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  

Po mnoha úspěších v předchozích ročnících, kdy naši studenti opakovaně postupovali přes 

školní kolo na přední místa do krajského kola a dále do republikového kola, jsme se dočkali 

úspěchu největšího bronzové medaile Lukáše Linharta v mezinárodním kole AO. 

Úspěch Lukáše se evidentně podepsal na letošním školním kole, kterého se zúčastnilo 

rekordních 70 studentů. 

V kategorii AB určené nejstarším studentům uspěli a s vynikajícími výsledky získali právo 

zúčastnit se krajského kola letití a osvědčení matadoři Adam Vavrečka a Viktor Vařeka. 

V kategorii CD pro o něco mladší studenty se z 19 řešitelů stalo 16 úspěšnými řešiteli. Zvláště 

překvapili Martin Habrnál a Lukáš Linhart, kteří věkově patří do kategorie EF a tím i co 

do náročnosti mezi nejmladší řešitele. Přesto obsadili první místa v kategorii určené starším 

studentům. Dalším výrazným řešitelem s plným počtem bodů se stal Filip Zikeš, náš přední 

odborník na fyziku a matematiku. 

V kategorii nejmladších účastníků EF a také v kategorii s nejvíce úspěšnými řešiteli (46 ze 49) 

se nejlépe umístili Lukáš Linhart, Šimon Rohovský a Julie Smolová.  

Nejstarší řešitelé AB už získali zadání a přístupové kódy do domácí části krajského kola, které 

vyvrcholí prezenční částí ve čtvrtek 16. 1. 2020. Mladší CD a nejmladší EF zatím čekají zhruba 

do poloviny ledna na další zadání, řešení úloh a noční pozorování, které je čeká v domácí části 

a prezenční část bude v pondělí 23. 3. 2020. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, úspěšným 

řešitelům (vytištěni tučně) blahopřejeme k umístění a 

přejeme úspěch v krajském kole. 

Bližší informace k letošnímu ročníku a také k minulým zadání zde: 

https://olympiada.astro.cz/ 

 

V příloze níže je kompletní výsledková listina a fotky ze soutěže. 

 

 

Za PK fyziky 

Mgr. Ing. Zuzana Lišková 

https://olympiada.astro.cz/


 





 

Zleva kat. AB: Viktor Vařeka, Adam Vavrečka (oba 6.A) 



 

Zleva kat. CD: Filip Zikeš (4.A), Lukáš Linhart, Martin Habrnál (oba 2.A) 

 

Zleva kat. EF: Lukáš Linhart (2.A), Julie Smolová, Šimon Rohovský (oba 2.C) 





 



 


