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„Nejkrásnější věc,  
kterou můžeme objevit, je záhada.“ 
                                                            Albert Einstein 

Přírodní vědy M–F–IVT   
v letech 1996–2021  
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Úvodem… 
Milé čtenářky, milí čtenáři,  
přátelé a příznivci Gymnázia Třebíč, 
 
v dalším monotematickém čísle Zvonku bychom vám chtěli představit nejen činnost komise 
M–F–IVT, ale hlavně aktivity a úspěchy našich studentů v těchto oborech. Zároveň věříme,  
že se příspěvky v časopise, zvláště ty z pera studentů, stanou inspirací pro další, ať už současné 
či budoucí gymnazisty. Neboť, jak již kdysi řekl Albert Einstein: „Radost z uvažování a z chápání 
je nejkrásnějším darem Matky Přírody.“ Naší snahou je, aby tuto radost zažívalo co nejvíce 
žáků naší téměř 150leté školy. 
 
Příjemné počtení přeje Zdeněk Tůma, předseda komise 
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O našich předmětech v období 1996–2021 
Ludmila Prokešová 
 
Součástí kvalitního všeobecného vzdělání jsou nepochybně dobré znalosti matematiky, fyziky 
a také schopnosti ve využívání výpočetní a digitální techniky. 

Matematika se na našem gymnáziu vyučuje v 1. až 4. ročníku čtyřletého studia a v 1. až 8. 
ročníku osmiletého studia. Prima má 5 hodin týdně, další ročníky 4 hodiny, vždy jedna hodina 
je dělená, tj. probíhá s polovičním počtem studentů. Předposlední a poslední ročníky mají  
3 hodiny matematiky týdně, zájemci si mohou volit některý ze seminářů, ať už k přípravě na 
státní maturitu nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy, nebo k rozšíření svých znalostí nad 
rámec běžného učiva. Výuka je vedena s využitím moderních technologií, s ohledem na indivi-
duální možnosti a potřeby jednotlivých studentů.  

Názornost, experimenty, vlastní pozorování, bádání, srozumitelný výklad. O to se snažíme 
při výuce fyziky na naší škole. K tomu využíváme moderně vybavenou učebnu a laboratoř  
fyziky. Fyzika se učí v 1. až 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. až 3. ročníku čtyřletého studia. 
Tříhodinová týdenní dotace umožňuje i práci v dělených třídách, což je výhodné pro práci 
v s pomůckami a laboratorním vybavením.  Nadšení zájemci o fyziku se mohou pravidelně  
setkávat v kroužku v badatelském centru. Ve 3. a 4. ročníku a v septimě a oktávě si studenti 
mohou zvolit některý z fyzikálních seminářů k hlubšímu zvládnutí učiva pro potřeby technic-
kých, medicínských i jiných oborů na vysokých školách. 

Informatiku a výpočetní techniku učíme v nových moderních multimediálních učebnách. 
Kromě toho mají žáci nižšího gymnázia možnost pracovat v kroužku robotiky. K nejmoderněj-
šímu vybavení naší školy patří 3D tiskárna, která jistě najde bohaté využití. 

Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou studenti kromě seminářů z matematiky a fyziky 
zvolit také semináře z programování, deskriptivní geometrie nebo technického kreslení. 

Naši absolventi bývají velmi úspěšní na vysokých školách a těží z kvalitní výuky matema-
tiky, fyziky a výpočetní techniky na naší škole. 
           
 

Logické úlohy 1 

Čísla v kroužcích jsou zapsána podle určitého klíče.  
Co patří na místo otazníku? 
(číslo 7 v posledním kroužku je správně) 
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Studium, bádání a objevování  
nejen při výuce a nejen v budově školy 
 
Projekt „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ 
Ludmila Prokešová 
 
V době od 1. 9. 2013 do 31. 08. 2015 jsme zažívali „zlaté období“ přírodovědných předmětů 
včetně fyziky. Naše škola byla zapojena do projektu Kraje Vysočina s názvem „Přírodní a tech-
nické obory – výzva pro budoucnost“. Jeho cílem byla modernizace a zvýšení kvality v oblasti 
technického a přírodovědného vzdělávání se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí žáků 
v počátečním vzdělávání v Kraji Vysočina. Projektové aktivity byly koncipovány tak, aby absol-
venti lépe uspěli na trhu práce a vyhověli požadavkům firem. 

V jeho rámci byl nainstalován nový demonstrační stůl a zbudováno zatemnění v učebně 
fyziky, což výrazně zkvalitnilo výuku optiky. Byly zakoupeny nové žákovské soupravy pro  
mechaniku, optiku, elektřinu a magnetismus a měřící systém Neulog.  

V rámci vzdělávání někteří učitelé fyziky absolvovali spolu se studenty stáž na Přírodově-
decké fakultě UP Olomouc. 

Realizovali jsme celou řadu odborných exkurzí do provozů, expozic, vědeckých ústavů a 
vysokých škol. Většina exkurzí byla dvoudenních a byla směřována do lokalit, kam se obvykle 
žáci nedostanou.  

Připomeňme si ve fotografiích ty nejzajímavější exkurze. 
 
Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze 
Absolvovali ji zájemci o fyziku z různých ročníků. Studenti se zúčastnili přednášek na populární 
témata (Urychlovač LHC v CERN, Termojaderná fúze a Ionizující záření). Měli možnost prozkou-
mat zařízení pro výzkum jaderné fúze – tokamak Golem, experimentální jaderný reaktor  
VRABEC, navštívili laboratoře pro výzkum a využití ionizujícího záření. 
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Techmania Science Center v Plzni 
Studenti mohli vidět nové i klasické expozice, vědecké show, demonstrace i nejmodernější 
laboratoře v Plzeňském kraji. V hlavní budově se nachází spousta pokusů, hádanek a zajíma-
vostí na rozloze 10 000 m², ve vedlejší budově pak první 3D Planetárium v ČR. 
   
ŠKODA Muzeum Mladá Boleslav 
Tato exkurze nadchla nejen nadšence a obdivovatele automobilů této oblíbené značky. Kromě 
prohlídky starších modelů se účastníci měli možnost seznámit i s procesem výroby automo-
bilů. 
   
Fyzikální ústav Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha 
Toto byla exkurze do laboratoře fyziky pevných látek, kde se studenti dozvěděli, jak se připra-
vují a identifikují vzorky monokrystalů určené ke zkoumání jejich magnetických vlastností a 
následně do Kryopavilonu Fyzikálního ústavu MFF UK Praha, kde se zkoumají látky při nízkých 
teplotách. 
   
Národní technické muzeum v Praze a Technické muzeum v Brně  
Vývoj techniky v čase, dopravní prostředky, měření času, vývoj astronomie, vývoj řemesel,  
záznam zvuku a mnoho dalších zajímavostí. Kromě toho interaktivní technické herny. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Katedra experimentální fyziky na UP v Olomouci  
Především studenti a studentky třetího a čtvrtého ročníku se chtěli něco nového dozvědět 
o praktickém využití nanotechnologií a moderních technologiích ve fyzice. 
   
Hvězdárna a planetárium Brno 
Ze vzpomínek studentů 1. C: „Naším cílem bylo nedávno otevřené moderní digitárium,  
kde jsme zhlédli pořad „Až na konec vesmíru“ o současných možnostech zkoumání vesmíru 
prostřednictvím vesmírných dalekohledů Herschel a Planck. V exploratoriu jsme se pak sezná-
mili s „Příběhem Sluneční soustavy“ a hledali odpovědi na zapeklité otázky ve svých pracovních 
listech.“ 
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Odborná stáž na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc 
Deset nadšených studentů a studentek a šest vyučujících fyziky strávilo týden v moderním 
prostředí laboratoří a učeben této moderní vysoké školy. Navštívili rovněž Regionální centrum 
pokročilých technologií a materiálů, kde měli možnost vidět nejmodernější elektronové mi-
kroskopy, laboratoře pro vývoj a výzkum nanočástic a mnohé další. Studenti celý týden bádali 
nad zadaným úkolem a na závěr prezentovali své výsledky. 
   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věda a technika nás zajímá – exkurze do ÚPT Brno 
Ludmila Prokešová 
 
V rámci Týdne vědy a techniky 2017 jsme zavítali do Ústavu přístrojové techniky v Brně, který 
patří ke špičkovým vědeckým výzkumným pracovištím Akademie věd ČR. Hlavními oblastmi 
výzkumu jsou magnetická rezonance, elektronová mikroskopie, využití laserů, měření a zpra-
cování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů. Velmi zajímavým zařízením, které se zde 
zrodilo, je optická pinzeta. Ta využívá mechanického účinku fokusovaného laserového svazku 
k prostorovému zachycení a přemísťování mikroobjektů a nanoobjektů. Studenti také viděli, 
jak v praxi funguje svařování elektronovým svazkem, jak vznikají hologramy. Součástí exkurze 
bylo představení ÚDiF, neboli Úžasného Divadla Fyziky, které se snaží předávat radost  
z poznání a probudit v lidech nadšení z pozorování světa kolem sebe. Věříme, že návštěva 
vědeckého pracoviště může být pro mnohé nadšené studenty inspirací a motivací pro jejich 
další studium a profesní orientaci. 
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Jak jsme poznávali CERN 
Jitka Klusáčková 

 
Co je CERN? (z franc. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Evropská organizace pro 
jaderný výzkum – mezinárodní laboratoř pro fyziku částic je nejrozsáhlejší výzkumné centrum 
částicové fyziky na světě. Byla založena v roce 1954. Z původních 12 signatářů dohody o zalo-
žení CERN vzrostl počet členských zemí na 20. Laboratoř leží na francouzsko-švýcarské hranici 
západně od Ženevy na úpatí pohoří Jura. Se zdejším zařízením pracuje okolo 9500 vědců, což 
je polovina všech částicových fyziků na světě. Vědci reprezentují 500 univerzit či jiných odbor-
ných pracovišť včetně českých, a více než 80 národností. 

Zabývá se čistou vědou a hledá odpovědi na nejpřirozenější otázky: 
Co je to hmota? Jak hmota vznikla? 
Jak jsou utvářeny složité hmotné objekty jako hvězdy a planety? 
(Wikipedie – kráceno) 

 
Prolog 
V roce 2000 vychází kniha Dana Browna Andělé a démoni, kde je CERN představen jako  
nebezpečné místo, kde si člověk zahrává s ďáblem a jehož výzkum představuje potenciální  
nebezpečí pro lidstvo. Stala se výzvou pro ty, kteří věděli, co se v této obrovské laboratoři 
zkoumá, případně tam sami pracovali, aby začali usilovněji seznamovat veřejnost s hlavní  
oblastí výzkumu a jeho přínosech. Vědci si uvědomili, jaké škody mohou nejrůznější fámy  
napáchat v myslích lidí, proto se také rozběhl intenzivní program pro mladou generaci a její 
učitele, jehož úkolem bylo nejen vzbudit zájem, ale také vysvětlovat a přiblížit problematiku a 
význam částicového výzkumu. A nejen to, CERN je také místo, kde se v roce 1990 zrodil projekt 
„world wide web“, což ví málo lidí. Jeho autor Tim Berners Lee si svůj vynález nenechal paten-
tovat, dal ho volně k dispozici lidstvu a dnes každé malé dítě ví, co znamená zkratka www. 
 
Dějství prvé 
Leden 2008. Tehdejší hejtman kraje Vysočina, Miloš Vystrčil (původní profesí učitel M a F) se 
zasloužil o to, že velká skupina učitelů fyziky z vysočinských středních škol vyjíždí na týdenní 
stáž do CERNu. Mezi nimi i tři členky profesorského sboru gymnázia Třebíč. Spolupořadatelem 
akce je Akademie věd ČR a její členové s přímou zkušeností s prací v CERNu v oboru částicové 
fyziky se pobytu účastní jako přednášející. Přednášky v češtině i v angličtině střídají exkurze na 
čtyři hlavní experimentální pracoviště, návštěva podzemního tunelu s urychlovačem částic 
LHC, jehož délka je 27 km, prohlídka počítačové „farmy“, kde se zpracovávají výsledky, pokusy 
v laboratořích, bližší poznání historie výzkumných projektů a jejich výsledků. A taky uvědo-
mění si, že sami vědci jsou velmi skromní lidé – jejich kanceláře se „skvěly“ letitými ošoupa-
nými stoly a odřenými tabulemi a nositelé Nobelových cen se v jídelně potkávali a družně  
hovořili s mladými doktorandy. Uvědomění si významu znalosti jazyků – komunikačním  
prostředkem byla hlavně angličtina a francouzština. Úžas z toho, jak lidé z nejrůznějších zemí 
dokážou spolupracovat při vývoji, realizaci, kompletaci a uvádění do činnosti velmi kompliko-
vaných experimentálních zařízení, jejichž rozměry sahají od velikosti panelových domů až po 
mikro – či spíše nano-svět – urychlovačů, nejrůznějších druhů detektorů zaměřených na široké  
spektrum vlastností základních stavebních kamenů našeho světa… Obdiv k vědcům a jejich 
schopnosti vymyslet a navrhovat různé typy experimentů a pak interpretovat jejich výsledky. 
Uvědomění si toho, jak základní vědecký výzkum posléze přispívá k vývoji nových postupů 
např. v lékařství, praktickém vesmírném výzkumu či v informačních technologiích. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jura_(poho%C5%99%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Planeta
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Intermezzo 1 
Po návratu z CERNu organizujeme sérii odborných přednášek (RNDr. Vladimír Wagner, CSc., 
RNDr. Michael Prouza Ph.D.) a exkurzí (FJFI ČVUT, ÚJF AV Řež u Prahy) pro všechny zájemce 
z řad studentů. Objevují se studenti, kteří posléze studují jadernou fyziku a buď se účastní  
letních pracovních stáží v CERNu, či přímo v tomto institutu pracují. 
 
Intermezzo 2 
V roce 2012 byl v CERNu nalezen teoreticky předpovězený (1964) Higgsův boson vysvětlující 
podstatu hmoty a doplňující tzv. „standardní model elementárních částic“. (Peteru Higgsovi 
byla v roce 2013 udělena Nobelova cena za fyziku.) 
 
Dějství druhé 
Studentské zájezdy do CERNu a Švýcarska. Konaly se dva – v letech 2018 a pro velký zájem 
studentů znovu v roce 2019. Návštěva CERNu byla sice jen jednodenní, ale přesto se studenti 
mohli dozvědět mnoho zajímavých informací o vědecké práci v oboru částicové fyziky a jejích 
výsledcích, o aplikacích v běžném životě, o souvislosti studia elementárních částic a vývoji a 
zkoumání vesmíru a hlavně si na vlastní oči prohlédnout a „osahat“, jak taková „megalabora-
toř“ (ano, „mega“, mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti nás přepravoval autobus) vypadá. 
Měli také příležitost setkat se a pohovořit s absolventem třebíčského gymnázia Martinem  
Sýkorou (abs. 2012). A taky si uvědomit, že znalost jazyka je prostředkem ke komunikaci při 
práci v úplně jiných oborech než jen jazykových. Celý zájezd měl velmi bohatý program – začali 
jsme návštěvou vědeckotechnického poznávacího centra Technorama ve Winterthuru, navští-
vili jsme Kostnici a Ženevu, také Muzeum olympijských her v Lausanne, vinice UNESCO  
v Lavaux a nahrávací studium skupiny Queen v Montreaux. Celý zájezd rámovaný dechberoucí 
scenérií švýcarských Alp pak vyvrcholil exkurzemi do sýrárny v Gruyére a čokoládovny Cailler  
– obojí s ochutnávkou – a krátkým nahlédnutím do Bernu.  
 
Pevně věřím, že v budoucnu podobný zájezd s exkurzí do CERNu zopakujeme a příběh CERNu 
bude mít na našem gymnáziu další dějství. 
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Zatmění Slunce 2015 
Ludmila Prokešová  
 
Divadelní a filmoví experti mi prominou, ale nekrásnější představení pro nás připravuje sama 
příroda. A na 20. března 2015 bylo na programu úplné zatmění Slunce. U nás tedy viditelné 
jako částečné, ale zakrytí 73 procent slunečního disku není zas tak málo. Dovolím si přiblížit, 
co mi tenkrát probíhalo hlavou: 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Úplné zatmění neuvidím, to bych musela jet na Faerské ostrovy nebo na Špicberky.  

A tenkrát v roce 1999, když jsem kvůli němu jela do Rakouska do Alp, oblohu zakryly mraky. 
Ale ten okamžik, když se vše kolem setmělo a nastalo takové zvláštní ticho! Musím to vidět 
aspoň tady! No, ale je to pátek, pracovní den! V kolik hodin? Od 9:43 do 11:50. Dopoledne, to 
přece učím! Vezmu si volno! To mi asi nedají. Tak aspoň o velké přestávce. To je málo. Tak 
vezmu studenty s sebou před školu. Nebo vezmu celou školu!“  

Nápad se setkal s nadšením a hned vznikl harmonogram, kdy která třída půjde pozorovat, 
aby nenastal všeobecný zmatek. Ještě zařídit technické věci. To není problém, vezmeme školní 
zrcadlový dalekohled Newton a moje dva dalekohledy – čočkový refraktor a triedr. A hlavně 
zkontrolovat sluneční filtry na objektivy, bezpečnost pozorování především. Ještě nakoupit  
několik svářečských skel a brýlí k přímému pozorování zatmění. Také můžeme sluneční disk 
dalekohledem promítnout a uvidí to více lidí najednou.  

Nastal očekávaný den. Hlavně, ať je jasno! Obloha nás vyslyšela a tak díky pomoci nadše-
ných studentů a učitelů jsme mohli tento jedinečný úkaz pozorovat v celé jeho kráse. A přidali 
se k nám i kolemjdoucí. Užívali jsme si ten pohled na vykousnutý sluneční kotouč. A příště až 
v roce 2021. Až? Už? Bude to kolem poledne a pracovní den. Asi si vezmu volno. 
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Jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ 
Ludmila Prokešová 
 
Při rozhodování o výběru vysoké školy našim absolventům může pomoci dobrá představa  
o možnostech budoucího profesního uplatnění. V našem regionu je významným zaměstnava-
telem Skupina ČEZ. Vždyť blízko našeho města se nachází Jaderná elektrárna Dukovany a 
Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice.  

Naše gymnázium patří mezi přibližně 70 partnerských škol Skupiny ČEZ. Kromě finanční 
podpory to znamená další výhody, jako možnost účasti na besedách a přednáškách význam-
ných osobností z oblasti energetiky. Velmi atraktivní a žádané jsou besedy s  jadernou fyzičkou 
doktorkou Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Každo-
ročně se studenti třetího ročníku a studenti kvarty nižšího gymnázia zúčastňují exkurzí do PVE 
Dalešice a JE Dukovany s možností vstupu do provozu.  Mnozí studenti vítají šanci vyzkoušet 
si svoje znalosti z oblasti jaderné energetiky při účasti na Jaderné maturitě. Učitelé fyziky  
mohou využívat materiály a online přednášky do výuky fyziky. 

Díky finančnímu příspěvku jsme mohli v roce 2011 provést rekonstrukci fyzikální labora-
toře. Byla vybavena novými žákovskými lavicemi, demonstračním stolem, učitelským stolem a 
skříněmi na uložení pomůcek. V lavicích a demonstračním stole jsou zavedeny rozvody 
elektřiny a vody, které usnadní provádění fyzikálních pokusů a měření. Zatemnění oken umož-
ňuje pohodlně provádět pokusy z optiky.  Laboratoř je vybavena dataprojektorem, počítačem 
a projekčním plátnem. Na vybavení laboratoře v celkové hodnotě přes 300 000 Kč přispěla 
Nadace ČEZ z projektu Oranžová učebna částkou 200 000 Kč. 
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Mlžná komora 
Ludmila Prokešová 
 
V rámci projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ se sbírka pomůcek pro 
výuku fyziky rozrostla o velké množství zajímavých zařízení a souprav pro studentské bádání. 
Mezi nejzajímavější patří mlžná komora, která umožňuje zviditelnění trajektorií elektricky  
nabitých částic. Díky ní mohou studenti identifikovat například prolétávající částice alfa, beta, 
protony, miony a sekundární jevy po zachycení záření gama. Tímto zařízením se jim pootevírá 
okno do světa částicové fyziky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Logické úlohy 2 

Sofiiny narozeniny (sophia = moudrost) 
 
Albert a Bernard se právě skamarádili se Sofií. Moc rádi by věděli, kdy má Sofie narozeniny. 
Sofie jim dala seznam s 10 možnými daty: 
 
15. května 
 

16. května 19. května 

17. června 
 

18. června  

14. července 
 

16. července  

14. srpna 15. srpna 17. srpna 
 
Potom řekla Albertovi měsíc a Bernardovi den (pořadové číslo dne v měsíci) svých narozenin. 
Albert s Bernardem si poté vyměnili následující věty: 
Albert: Nevím, kdy má Sofie narozeniny, ale jsem si jistý, že to nevíš ani ty. 
Bernard: Nejprve jsem to taky nevěděl, ale teď už to vím! 
Albert: V tom případě i já vím, kdy Sofie slaví své narozeniny. 
 
Kdy má Sofie narozeniny? 
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Badatelské centrum 
Lenka Pacalová 
 
Bylo vybudováno na sklonku školního roku 2013/2014 z krajského projektu Přírodní a  
technické obory – výzva pro budoucnost. Badatelské centrum bylo a je určeno pro studenty  
s aktivním přístupem a hlubším zájmem o přírodní vědy. Zpočátku bylo umístěno v zadní části 
učebny č. 14, po dostavbě a zkolaudování přístavby koncem roku 2019 bylo přestěhováno do 
adekvátních prostor v přízemí přístavby, učebna č. 44, kde se mohla plynule rozběhnout práce 
s nadanými studenty naplno bez omezení. 

Mezi vybavení badatelské centra patří například sterilizátor, inkubátor pro pěstování,  
přístroj pro spektrální analýzu pomocí infračerveného světla. Z fyzikálních přístrojů zde nalez-
neme měřící systém Neulog, termokameru, digitální Gamabetu a mnohé další přístroje. 

V říjnu školního roku 2020/2021 přibyly do prostoru Badatelského centra dvě 3D tiskárny, 
které mohou využívat vyučující i studenti i v jiných předmětech, nejen v těch přírodovědných, 
a na své uvedení do praxe čekají po návratů všech do školy. 

Pro žáky se zájmem o přírodovědné předměty byl zřízen Badatelský kroužek, ve kterém 
se studenti nejdříve seznamují s novými pomůckami a měřícími systémy. Poté dostanou pro-
stor i prostředky pro vlastní činnost. Mladí badatelé si mohou vyzkoušet nové metody práce a 
posílit svůj vztah k přírodovědným oborům. Kroužek je prioritně určen pro práci studentů se 
zájmem o fyziku, biologii a chemii, pracuje se zde s přístroji, se kterými žáci v běžných hodinách 
nepřijdou do styku, svá měření zpracovávají pomocí počítačového softwaru. Některé návody 
jsou v angličtině či němčině, což přispívá k rozvoji odborných znalostí v cizím jazyce při sesta-
vování experimentů. Žáci jsou nuceni často improvizovat, neboť některé sady pro experimenty 
nejsou kompletní, což je nutí přemýšlet i o praktických úkonech při samotné realizaci pokusů. 
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Výuka programování včera a dnes 
Miroslav Málek, Lukáš Semerád 
 

S výrazným rozvojem informačních technologií je stále více oblíbený seminář z programování,  
ve kterém se studenti učí logickému a algoritmickému myšlení. Volitelně si jej mohou zvolit 
v posledních dvou ročnících studia. Vyučování probíhá ve dvouhodinových blocích jednou 
týdně. 

Od roku 1993 (do té doby dobíhala výuka programování v rámci bloku ZVOP – Základy 
výroby a odborných předmětů), seminář vyučoval RNDr. M. Málek. Jako programovací jazyk 
na počítačích řady 386, později i 486 byl užíván TurboPascal 5.5. Náplní byla algoritmizace: 
zpracovávání základních algoritmů s jednoduchými proměnnými, poté se strukturovanými 
(soubor, pole, záznam, množina) a úvod do problematiky práce s ukazateli. Pro studenty byl 
velmi zajímavý úvod do Booleovy algebry a do problematiky odhadu časové či paměťové  
složitosti algoritmů.  

V roce 2003 jako základní programovací jazyk byl používán Borland Delphi 6, což si vyžá-
dalo probírání problematiky okenních aplikací, nicméně výše zmíněná ověřená náplň semináře 
zůstala zachována. V roce 2005 byla vybavena učebna výpočetní techniky stanicemi řady  
Pentium. Se základy tvorby algoritmů a programování se v současnosti seznamují nejenom  
studenti ve volitelném semináři, ale také všichni studenti v rámci povinné výuky informatiky.  
Zatímco v prvním ročníku je výuka koncipována především pro získání znalostí a dovedností 
na úrovni pokročilého uživatele („první level”), ve druhém ročníku již probíhá výuka na úrovni 
vyšší („druhý level”). 

Výuka informatiky ve druhém ročníku (potažmo v šestém u osmiletého oboru) obsahuje 
v prvním pololetí rozšíření již vyučovaných témat. Zejména v MS Word jsou zdůrazňovány 
praktiky, které studentům přijdou vhod při tvorbě seminární práce ve třetím ročníku. Dále jsou 
probírány funkce systému Microsoft Windows 10 a nástroje, použitelné ve většině předcho-
zích systémů Windows. Ve Wordu je dále vyučováno použití databáze pro generování vyplně-
ných formulářů. Balík MS Office je zakončen tvorbou zřetězených funkcí, při kterých studenti 
samostatně musí využít své logické myšlení. Ve druhém pololetí jsou podrobněji popsány znač-
kovací jazyky, tvorba webových stránek a základy programování. Pro tyto účely jsou vysvětleny 
jednotlivé značky jazyka HTML. Studenti si vytvoří několik vlastních základních webových  
stránek. Do nich pak implementují programovou logiku v podobě základních příkazů jazyka 
PHP, která je schopna na vyplněné formuláře v HTML stránkách reagovat novým obsahem. 

Online výuka v první polovině roku 2020 umožnila důkladnější procvičování vyučované 
látky HTML a PHP. Nahrané materiály jsou totiž stručnější, a tudíž i kratší. Zbývá proto více 
času pro vypracování úkolu na pokračování, který každý student postupně tvoří. Je to miniweb, 
který může později sloužit pro vlastní prezentaci studenta. Vznikl tak velký vzorník zálib téměř 
120 studentů v ročníku. Zájemci si mohou zvolit seminář z programování, který se vyučuje ve 
třetím a čtvrtém ročníku („třetí level”). Od roku 2018 vede tento seminář Ing. L. Semerád. Ve 
třetím ročníku jsou nejprve probírány algoritmy obecně. Postupy prvních z nich a některé z po-
kročilých funkcí si studenti vyzkouší v tabulkovém procesoru MS Excel. Výuka dále pokračuje 
přes legendární jazyk Karel až po základy jazyka C. Na konci ročníku jsou pak studenti schopni 
samostatně naprogramovat většinu běžných problémů. Ve čtvrtém ročníku je vyučován stro-
jový jazyk pro počítač, tvorba konzolového programu, rekurze nebo podrobnější problematika 
ukazatelů. V základu jsou probrány i problematiky, které byly zmíněny výše, tedy Booleova 
algebra, složitost nebo strukturované proměnné. Ve druhém pololetí je mimo opakování k ma-
turitě také otevřena tvorba okenních aplikací. 
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Výukové nástroje jsou různorodé, podobně jako programování samo. Prvotním cílem je 
zkouška naučených principů ve studentům známém prostředí, jako je MS Excel nebo webovém 
prohlížeči. Tak si mohou i sami doma probrané učivo procvičovat. Překlad programu ze zdro-
jového kódu do výsledného programu byl až donedávna poměrně náročnou akcí, vyžadující 
vývojová prostředí. Dnes již lze používat online nástroje bez větších překážek. Až ve čtvrtém 
ročníku se tak studenti seznámí s klasickým způsobem překladu programu, například přes  
příkazový řádek nebo konzoli. 

Využívaná online prostředí jsou překladač jazyka Karel (karel.oldium.net) a Online GDB 
překladač (gdbonine.com). Pro překlad na počítači je používán minimalistický překladač 
MinGW (mingw.org), který je ovládán z klasického příkazového řádku ve Windows. Pro psaní 
zdrojového kódu pak zpravidla textový editor PSpad. 

S vpádem nového typu koronaviru SARS-COV-2 do Česka se i seminář z programování  
musel v roce 2020 přesunout do online prostoru. Dříve výuka probíhala s postupným výkla-
dem a paralelním zkoušením na počítači. Nyní je celá látka nahrána dopředu i s postupným 
programováním učitele. Studenti pak plní úkol, který je podobný probíranému tématu v pro-
pojení s předchozí látkou. Výhodou je, že si studenti mohou výklad učitele spustit vícekrát, 
případně si video zastavit. Oproti rychlému procvičení v hodině lze také provést důkladnější 
kontrolu studentské práce. Navíc je komunikační prostředí MS Teams natolik důmyslné, že i 
barevně zvýrazňuje syntaxi odevzdaného zdrojového kódu. 

V semináři je dáván prostor i nadaným studentům. Několik takových, kteří se již nemohou 
dočkat, navštěvují seminář z vlastního zájmu o rok, výjimečně i o dva roky dříve. Později pak 
buďto rozvíjejí svoje dovednosti, anebo si mají možnost vybrat více seminářů. Další studenti 
tvoří z programování seminární práci nebo přímo z předmětu maturují. Témata vlastních prací 
jsou velmi různorodá. Z těch existujících je to například teorie a statistika prolamování hesel, 
teorie a historie her, export dat a jejich zpracování z vlastnoručně připojeného EEG zařízení, 
tvorba a zpracování syntetizované hudby nebo využití neuronových sítí. Vyučující využívá 
vlastních zkušeností, jelikož paralelně na Fakultě informačních technologií VUT v Brně dlouho-
době pracuje na výzkumu biometrických technologií. 

Do budoucna se chystá rozvoj především výuky hardwaru. Škola z projektu plánuje  
nakoupit několik kitů Arduino, což je malá jednotka, kterou lze připojit k počítači a do které se 
dají zapojovat nejrůznější periferie, jako jsou inteligentní senzory, diody nebo ovládání pro 
složitější přístroje. Dále se také uvažuje o spuštění kroužku ve spolupráci s IBM CZ, ve kterém 
by si studenti mohli vyzkoušet technologie této společnosti. 
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Robotika 
Antonín Dvořák 

 
Už je tomu 35 let, co jsme na gymnáziu poprvé spatřili počítač. Byl jsem tehdy student  
2. ročníku. Pamatuji si, že jsme napětím ani nedýchali, když pan učitel otevřel tajemnou 
skříňku a my jsme uviděli mikropočítač SAPI I československé výroby a černobílý televizor Mer-
kur. Tenkrát nás pan učitel k počítači vůbec nepustil. Sám naťukal několik řádků v programu 
BASIC na klávesnici a předváděl nám, co se bude dít. Byl to tehdy pro nás obrovský zážitek. 
Předtím jsme totiž psali programy jen do sešitu nebo na papír a pak je odlaďovali „nasucho“ 
tak, že jsme si vytvořili na papír tabulku s proměnnými a zapisovali si tam změny podle  
programu. Dá se tedy říci, že jsme programovali, ale počítač jsme přitom nikdy předtím  
„naživo“ v činnosti neviděli. 

Později si mohli někteří z nás vše vyzkoušet v rámci volitelného předmětu programování 
na několika počítačích IQ 151, opět s televizorem Merkur a ve stejné místnosti, kde jsme spat-
řili počítač poprvé. Postupně se vše začalo proměňovat a zdokonalovat, vznikla první počíta-
čová učebna, zanedlouho další, škola byla připojena na internet, který se stále více zrychloval 
a měl stále více funkcí. Studentům se rozšířily obzory a měli větší možnosti. Od strojového 
jazyka se postupně přešlo k programovacím jazykům a ještě později ke kancelářským balíkům, 
které dnes tvoří základ výuky informatiky. 

Stále však bylo a je mnoho studentů, kteří mají velký zájem o vlastní programování. Mnozí 
se účastnili a účastní různých soutěží. O tyto studenty i o počítače a programování se po celá 
léta ve velké míře staral zejména RNDr. Miroslav Málek, který i dnes, když je na zaslouženém 
odpočinku, vymýšlí různé aplikace. Dalším odborníkem v oblasti počítačů a hlavně tím, který 
položil základy žákům nižšího gymnázia v oblasti informatiky, je RNDr. Zdeněk Tůma.  

Studenti programovacích kroužků byli velice talentovaní a vyhrávali soutěže v programo-
vání na okresní, krajské i celostátní úrovni. Jan Mittner spolu s Václavem Vackem vytvořili web 
školy a perfektně se o něj starali. 
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Čas postupoval a ve škole se objevili i roboti – malí Ozoboti a později stavebnice Lego Mind-
storms, určená pro vytváření robotů. Studenti Petr a Martin Scheubreinovi využili svých po-
znatků z různých kurzů robotiky a sami vytvořili roboty, se kterými s převahou vyhráli meziná-
rodní soutěž. 

Později vznikl kroužek robotiky, jehož vedením byli pověřeni studenti vyšších ročníků, což 
je pro mladé programátory atraktivnější a zajímavější. Pod vedením Václava Jelínka se dva žáci 
nižšího gymnázia probojovali v krajské přehlídce Lego robotů na 1. místo v kategorii naprogra-
movaných robotů. Byl to velký úspěch pro Václava Jelínka, který je připravoval, i pro Tomáše 
Koláře a Dominika Dvořáka, kteří vítězného robota postavili a naprogramovali. 

Pomyslné žezlo od Václava Jelínka převzal Vojtěch Růžička. Zájem o kroužek je velký, ale 
v letošním školním roce bohužel kvůli pandemii koronaviru proběhla pouze jedna schůzka. 
Můžeme si jen přát, aby pandemie brzy skončila a kroužek se mohl znovu rozběhnout, protože 
v řadách žáků nižšího gymnázia je jistě mnoho potenciálních programátorů.  
 

 
 
3D tisk na našem gymnáziu 
Michal Matyáš 
 
Na současném trhu práce vyžaduje mnoho firem po uchazečích o zaměstnání znalosti v oblasti 
3D tisku. Jedná se o firmy napříč spektrem průmyslových odvětví – například v marketingu, 
designu, výrobě nebo architektuře. Naše škola si tuto skutečnost uvědomuje, a proto se zapo-
jila do projektu, v rámci něhož byly umístěny v listopadu roku 2020 do badatelského centra 
dvě 3D tiskárny. Smyslem projektu je jednak seznámit studenty s technologií 3D tisku a jednak 
využít jeho potenciál ve výuce a zvýšit tak kvalitu vzdělání. S tím souvisí i růst didaktických 
kompetencí učitelů v této oblasti. 

Projekt vedou odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity spolu s kolegy  
z Ústavu výpočetní techniky a firmou Y Soft. Jedná se o tříletý projekt, který propojuje odbor-
níky z řady firem a univerzity. Ti se spojili, aby ve spolupráci se školami vytvořili kvalitní meto-
dické materiály využitelné ve výuce. Tyto metodické listy mají najít uplatnění nejenom v tech-
nické a informační výchově, ale i v matematice, fyzice, geografii nebo biologii. Celkově má být 
vytvořeno dvanáct lekcí, které budou veřejně dostupné v online knihovně be3D Academy. 

Získáním 3D tiskáren se pro naši školu otevírá cesta k tvorbě nejrůznějších pomůcek do 
výuky s interdisciplinárním užitím. Protože je navíc tato technologie cenově přijatelná, žákům 
to v důsledku skýtá možnost navrhovat a vytvářet vlastní projekty.  
 
Projekt P-Tech společnosti IBM  
 
Unikátní spolupráci mezi středními a vysokými školami, místními firmami a zřizovatelem nabízí 
projekt P-Tech (Pathways in Technology – Cesty k technologiím) společnosti IBM. Projekt P-
Tech je přímou reakcí na nedostatek IT-specialistů na trhu práce. Tato mezera se týká všech 
odvětví, které procházejí v současné době digitalizací. I když se jedná o projekt  
zaměřený primárně na technické školy, vážíme si toho, že společnost IBM společně s krajem 
Vysočina rozšiřuje spolupráci i s třebíčským gymnáziem, neboť i naše škola se aktivně zajímá 
o vývoj moderních technologií. 

Projekt je zaměřený na rozvoj technologických znalostí a dovedností žáků a studentů pro 
budoucí studium a povolání. Společnosti IBM nabízí vzdělávací platformu Open P-Tech, v níž 
je studentům poskytováno bezplatné digitální vzdělávání v moderních technologiích. Kromě 
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toho se program zaměřuje i na rozvoj klíčových dovedností a schopností, které vyžaduje  
moderní trh práce. A to zejména práce v týmu a vzájemná spolupráce, kritické myšlení nebo 
vyhledávání a prezentace informací. V první fázi se studenti prvního ročníku seznamují  
s konceptem P-Tech a konají se nejrůznější přednášky a workshopy. Později studenti navště-
vují firmy partnerů projektu nebo se účastní jednorázových IT a hi-tech akcí. Naše škola dostala 
rovněž možnost propojit se s P-Tech třídou z Korey. 

V pátek 18. 12. 2020 proběhl na naší škole první webinář týkající se kybernetické bezpeč-
nosti. Zúčastnili se ho všichni studenti prvního ročníku. Z důvodu epidemiologických opatření 
a rotační výuky proběhl online formou. I přesto byly ohlasy ze strany žáků pozitivní a těšíme 
se na další podobnou akci. Spolupráce na projektu je v současnosti v začátcích, nabízí však 
možnost začlenění do vzdělávacího programu v dlouhodobějším časovém horizontu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskriptivní geometrie včera a dnes 
Šárka Pelikánová 
 
Gymnázium Třebíč připravuje studenty k dalšímu studiu na vysokých školách různého charak-
teru, technického zaměření nevyjímaje. Výuku matematiky, fyziky a informatiky (programo-
vání) v tomto směru již tradičně doplňuje možnost volby semináře z deskriptivní geometrie.  

Výuka tohoto specifického předmětu prošla ve své historii značným vývojem, kdy papír a 
běžné rýsovací pomůcky postupně vystřídala počítačová technika. Pokud bychom ale nahlédli 
do učebních plánů výuky v 19. století, zjistili bychom, že od roku 1874 byla deskriptivní geo-
metrie povinným předmětem s hodinovou dotací až 3 hodiny týdně. V průběhu let docházelo 
k různým změnám, přesto deskriptivní geometrie zůstává stálicí a až do školního roku 
1983/1984 je v přírodovědné větvi Gymnázia Třebíč vyučována ve třetím a čtvrtém ročníku 
jako povinný předmět (s hodinovou dotací 2 hodiny týdně). Nástupem bloků povinných  
předmětů v rámci Základů výroby a odborné přípravy v roce 1985 se deskriptivní geometrie 
dostává mezi volitelné předměty jako Seminář z deskriptivní geometrie, dotace hodin zůstává 
stejná. V této podobě je předmět v nabídce volitelných předmětů obsažen i nyní.  

Hlavním cílem středoškolské výuky deskriptivní geometrie je seznámit studenty se základ-
ními zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axono-
metrie), rozvíjet jejich prostorovou představivost a prostorové myšlení. Velký důraz je kladen 
na samotný grafický projev a propojení nových poznatků se znalostmi z matematiky (planime-
trie, stereometrie, analytická geometrie). Základní učivo by studenti měli obsáhnout už  
v prvním roce studia, ve druhém roce studia dochází k jeho rozšíření a řešení složitějších úloh. 
Pro případné zájemce zůstává v platnosti možnost maturovat z tohoto předmětu v profilové 
části maturitní zkoušky.  
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V letech 1998–2012 byla nabídka volitelných předmětů pro studenty čtvrtého ročníku širší, byl 
zde vyučován další předmět – tzv. konstruktivní geometrie, podmínkou pro případné zájemce 
ovšem bylo zvládnutí základů promítání. Seminář vedl Miroslav Málek, který do výuky zařazo-
val vhodná vysokoškolská témata, která budoucí stavaři a strojaři velmi vítali (např. topogra-
fické plochy, osvětlení těles, některé křivky technické praxe, rotační tělesa a jejich průniky, 
lineární perspektiva). Postupně, možná i z důvodu jisté náročnosti, tento seminář ztrácel své 
zájemce. 

Od školního roku 2017/2018 nastává na naší škole další změna. V nabídce volitelných 
předmětů se objevuje nový volitelný předmět – seminář technického kreslení. Většina  
studentů, kteří dále pokračují ve studiu na strojních a stavebních fakultách tyto dva předměty 
(deskriptivní geometrii a technické kreslení) zdárně kombinují. Proto je zde velká snaha předat 
jim i v kratším časovém úseku tj. pouze za jeden rok studia deskriptivní geometrie, maximum 
znalostí a rozvinout pro ně důležitou schopnost přemýšlení nad prostorem a jeho zobrazením. 
Metody výuky se tak postupně mění, ale rozvoj prostorového myšlení v technické praxi  
zůstává i nadále nutným předpokladem k zvládnutí vysokoškolského studia. 
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Využití GeoGebry při řešení úloh 
Kateřina Kodysová (roz. Olivová) 
 
Škole se podařilo v posledních letech zapojit moderní nástroje do výuky matematiky a přírod-
ních věd. Výrazně k tomu přispělo vystavění nové počítačové učebny, instalace interaktivních 
tabulí i nákup tabletů. Je tak možné využít nástroje GeoGebra na různých platformách. Žáci 
mohou na počítači, tabletu, mobilním telefonu vyřešit mnoho úkolů, ve kterých je zapotřebí 
pracovat s funkcemi nebo geometrickými obrazci. Při distanční výuce získáme v aplikaci cen-
ného pomocníka. Uvádím zde několik tipů, jak se hodí GeoGebru zapojit do řešení matematic-
kých úloh: 

Při práci s grafy funkcí se žáci mnohem snadněji učí, jak jednotlivé koeficienty v předpisu 
funkce ovlivňují vzhled jejího grafu. 

V planimetrii se dá nástroj s výhodou využít při výuce množin bodů daných vlastností. Na 
distanční výuce se hodí dokonce pro ukázku, jak provést „krok po kroku“ složité konstrukce 
trojúhelníků a čtyřúhelníků. 

Ve stereometrii se využijí různé modely těles, díky GeoGebře se dají jednoduše sestrojit 
jejich řezy nebo sítě. Dokonce lze měřit úhly a vzdálenosti, a proto můžeme doplnit běžně 
probírané metrické úlohy o názornou ukázku. 

Při probírání analytické geometrie se nám daří sestavit přímky i kuželosečky, takže se opět 
můžeme o GeoGebru opřít pro názorné zobrazení jednotlivých útvarů, jejich průsečíků, řešit 
se dají i mnohem složitější úkoly. 

K výpočtům derivací a integrálů je na místě ukázat k čemu slouží v praxi. Lze vypočítat a 
v GeoGebře ukázat, jak vypadá rovnice tečny ke křivce nebo třeba obsah plochy pod grafem 
funkce. 
 
Ukázky 
1. Konstrukce ekvigonály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Koeficienty lineární lomené funkce 
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3. Řez krychle rovinou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkazy 
Tisíce prací různých autorů je volně ke stažení: https://www.geogebra.org/materials 
stažení nástroje: https://www.geogebra.org/download 
kniha funkce: https://www.geogebra.org/m/v9mnqcbd 
kniha množiny bodů: https://www.geogebra.org/m/kwvy4j8 
kniha kmitání a vlnění: https://www.geogebra.org/m/bn2cwdsr 
kniha kinematická geometrie (pro náročné): https://www.geogebra.org/m/txdFppY6 
 
Úkol 
Řešení úkolu by se mělo v GeoGebře podařit každému zručnějšímu studentovi gymnázia. 
Není to nic složitého. Vyřešit příklad početně je ale mnohem těžší úkol, který by měl zvlád-
nout každý po absolvování matematiky třetího ročníku. 
1. Sestrojte přímku: 𝑥 + 2𝑦 = 3. 
2. Sestrojte křivku: 𝑥2 + 𝑦2 = 9. Pojmenujte ji. 
3. Určete souřadnice všech společných bodů obou křivek. 
Řešení můžete zasílat na e-mail: olivovak@gtr.cz. 
 
 

Logické úlohy 3 

Jablka a pomeranče 
Na stole leží 3 stejné uzavřené bedýnky, do kterých není vidět, s nápisy: JABLKA, POMERANČE, 
JABLKA A POMERANČE. 
V jedné z bedýnek jsou jen jablka, v další pouze pomeranče a v té poslední jablka i pomeranče 
dohromady. Cedulky na bedýnkách jsou však špatně umístěné, tzn. v každé bedýnce je něco 
jiného, než praví nápis na cedulce. 
Máme možnost strčit do jedné z bedýnek ruku a bez zrakové kontroly vytáhnout jeden kus 
ovoce. Je zakázáno i jakékoliv čichání. 
 
Jak určíme, co je v které bedýnce? 

https://www.geogebra.org/materials
https://www.geogebra.org/download
https://www.geogebra.org/m/v9mnqcbd
https://www.geogebra.org/m/kwvy4j8
https://www.geogebra.org/m/bn2cwdsr
https://www.geogebra.org/m
https://www.geogebra.org/m
mailto:olivovak@gtr.cz
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Přijímací zkoušky na gymnázium v době před Cermatem 
Zdeněk Tůma 
V současnosti jsou přijímací zkoušky na střední školy jednotné. Dříve si každá škola vytvářela 
zadání přijímacích zkoušek sama. Jako ukázku předkládáme přijímací zkoušky z matematiky 
tak, jak byly použity v roce 2006. Pro zájemce jsou uvedeny i výsledky. 
 
Přijímací zkouška z matematiky – osmileté studium – 2006 
Čas k vypracování: 45 minut, pomůcky: rýsovací potřeby 
 
1. Stůl a čtyři židle stojí dohromady 14 000 Kč. Stůl je o 2 250 Kč dražší než jedna židle.  
    Kolik korun stojí stůl a kolik stojí jedna židle?                (3 body) 
 
2. a) Zapiš všechna čtyřciferná čísla, v jejichž zápisu jsou právě tři devítky a jedna nula.  
         Vypočítej rozdíl největšího a nejmenšího z těchto čísel. 
 

b) Doplň na místo hvězdiček chybějící čísla podle určitého pravidla, které platí mezi  
          následujícími čísly: 2, 4, 3, 9, 4, 16, *, *, 6, 36 

 
c) Petr si myslí číslo. Jestliže od něho odečte třikrát 17, pak přičte polovinu ze 14 
     a nakonec odečte 38, dostane číslo 20. Jaké číslo si Petr myslí?                                        (4 body) 

 
3. Dva cyklisté, Jirka a Milan, vyjeli ve 13 hodin ze stejného místa stejným směrem. Jirka jel  
    rychlostí 14 km za 1 hodinu, Milan 18 km za 1 hodinu. Jak daleko budou od sebe vzdáleni  
    v 15 hodin 30 minut, jestliže pojedou stále stejnou rychlostí?              (3 body) 
 
4. Útvar vybarvený ve čtvercové síti  
     má obsah 108 cm2.  
     Vypočítej jeho obvod. 
                     (3 body) 

5.  Sestroj trojúhelník ABC o stranách délky: c = 9 cm, a = 6 cm, b = 7 cm. Sestroj středy stran  
     a označ je: M je střed strany AB, N je střed strany BC a O je střed strany CA. 
     a) Spoj body M, N, O, změř velikosti stran trojúhelníka MNO a zapiš je. 
     b) Kolik trojúhelníků je na obrázku celkem narýsováno?                                         (4 body) 
 
6.  Žebřík má 8 příček vzájemně vzdálených 30 cm. Vzdálenost od horního konce k nejbližší příčce  
      je 1,5 dm a vzdálenost od dolního konce k nejbližší příčce je 3,5 dm. Jak dlouhý je žebřík?  
     Tloušťku příček neuvažuj.                                (4 body) 
 
7.  Na hladině pohádkového rybníka rostou lekníny. Každý den se jejich počet zdvojnásobí.  
     Celá hladina se pokryje za 8 dnů. Za kolik dní se pokryje čtvrtina hladiny rybníka?           (2 body) 
 
8.  Těleso je složeno z 6 krychlí. Je natřeno modrou barvou a potom rozloženo na 6 původních krychlí.  
      Napiš čísla krychlí, které mají:     
      a) 3 modré stěny 
      b) 5 modrých stěn       
                                                                                                                                                                       (2 body) 
 
 
 
 



ZVONEK – 150 GTR 

Přijímací zkouška z matematiky – čtyřleté studium – 2006 
Čas k vypracování: 60 minut, pomůcky: rýsovací potřeby 
 
1. Upravte výraz a určete podmínky 
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                                                                                                                                                                      (3 body)   
2. a) Vypočítejte, kolik gramů je 19 % z 44 kg.  
     b) Vypočítejte, kolik % je 2,55 l ze 750 cl. 
     c) Zmenšením neznámého čísla o 54 dostaneme 82 % jeho hodnoty. Určete neznámé číslo. 
                                                                                                                                                                      (6 bodů)   
 

3.  Sestrojte ABC , je-li dáno a = 4 cm, b = 6 cm, vc = 3,5 cm. Proveďte rozbor, zápis konstrukce,        
      konstrukci jednoho řešení a určete počet řešení ve zvolené polorovině. Konstrukci  
      začněte narýsováním strany b = AC.  
                                                                                                                                                          (4 body)   
 
4.   Z Třebíče vyjelo v 7 hodin směrem na Jihlavu nákladní auto. Za 20 minut po něm vyjelo ze       
      stejného místa a po stejné trase osobní auto rychlostí o 27 km/h větší. Osobní auto přejelo    
      nákladní auto po dalších 20 minutách. Jaké byly rychlosti obou aut? 
                                                                                                                                                                       (4 body)   
5.   Řešte rovnici a proveďte zkoušku 

             4
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                                                                                                                                                          (4 body)   
 
6.   Nádoba tvaru válce má průměr podstavy 0,8 m a obsah podstavy je roven obsahu pláště.                                                                                  
      Kolik celých litrů vody můžeme nalít do nádoby?    
                                                                                                                                                                       (4 body) 
   
7. Dvě různá nákladní auta by společně navozila stavební materiál za 6 hodin. Po čtyřech  
      hodinách však bylo první auto převedeno na jinou práci a druhé auto vozilo materiál ještě  
      6 hodin. Za kolik hodin by stavební materiál navozilo první auto a za kolik druhé auto? 
                                                                                                                                                         (5 bodů)   

 

Logické úlohy 4 
 
Chodí „pešek“ okolo… 

 Pešek se vydal na první procházku – rozhodl se, že jedenkrát obejde atom. O kolik delší 
bude vzdálenost, kterou urazí jeho hlava, oproti té, kterou urazí jeho nohy? 

 Na druhou procházku se Pešek vydal kolem fotbalového míče. Jaký bude rozdíl tentokrát?  
O kolik delší bude vzdálenost, kterou urazí jeho hlava, oproti té, kterou urazí jeho nohy? 

 Peškova třetí procházka vede kolem cirkusového stanu cirkusu Humberto. Jak to dopadne 
v tomto případě? O kolik delší bude vzdálenost, kterou urazí jeho hlava, oproti té, kterou 
urazí jeho nohy? 

 Peškova poslední procházka vede kolem Zeměkoule. Jak to dopadne v tomto případě?  
O kolik delší bude vzdálenost, kterou urazí jeho hlava, oproti té, kterou urazí jeho nohy? 
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Geocaching 
Kateřina Kodysová (roz. Olivová) 
 
Geocaching (hledání keší) je hra na pomezí sportu a turistiky, která spo-
čívá v použití navigačního globálního družicového polohového systému 
při hledání skryté schránky nazývané cache (keš), o níž jsou předem 
známy její zeměpisné souřadnice nebo máme za úkol je získat (vyluštit, 
najít v terénu apod.). Při hledání se používají turistické navigační pří-
stroje či chytré telefony. Člověk zabývající se geocachingem bývá ozna-
čován slovem geocacher (geokešer, kačer). Po objevení cache (keše),  
zapsání se do logbooku (deníku) a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamas-
kuje. Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou 
něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V listingu (popisu keše) jsou pak uve-
deny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Keše se ale umisťují i do zajíma-
vých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je 
s nalezením keše spojen. 

V současnosti (v roce 2020) existují přibližně 3 miliony keší ve 191 zemích světa, na všech 
kontinentech včetně Antarktidy. Ve světě existuje více než 200 geocacherských organizací.  
Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co 1. května 2000 rozhodnutí tehdejšího ame-
rického prezidenta Clintona odstranilo umělou odchylku, přidávanou do signálu GPS, a zlepšilo 
tak přesnost tohoto navigačního systému pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek na 
několik metrů. Nejznámější platformou pro databázi umístěních keší je geocaching.com.  

Počet aktivních keší v ČR byl na počátku roku 2015 přes 40 tisíc, aktivních geocacherů 
kolem 20 tisíc. Češi patří k velkým fanouškům hry. Nejvíce nálezů na světě má keš na Karlově 
mostě v Praze. Nemalá geocacherská komunita se nachází právě v Třebíči. Třebíčské kešky 
patří mezi velmi ceněné a tvůrci keší si často dávají hodně záležet při vymýšlení námětu pro 
keš i při jejím umísťování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak začít – základní tipy 
Je to jednoduché. Je třeba se zaregistrovat se na geocaching.com. Dále by bylo dobré zjistit si 
něco o jednotlivých typech keší, o komunitě a pravidlech. Ve zkratce se jimi zabývám níže. 
Poté už je snadné podívat se na mapu, zjistit podrobnosti o nějaké keši, nahrát si její souřad-
nice a vydat se do terénu. V dnešní době je nejjednodušší stáhnout si jednu z aplikací pro  
mobilní telefon a popis dané kešky máte stále k dispozici. Po nalezení keše je nutné zapsat do 
deníku přímo v keši, ale také zaznamenat nález na webu. 
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Souřadnice  
Zeměpisná šířka udává, na jaké rovnoběžce se dané 
místo nachází, tedy jaká je jeho úhlová vzdálenost od 
rovníku. Zeměpisná šířka se pohybuje mezi 0° (rov-
ník) a 90° (zemské póly) a rozlišuje se severní a jižní 
podle severní a jižní polokoule. 

Zeměpisná délka udává, na jakém poledníku se 
místo nachází, tedy jaká je jeho úhlová vzdálenost od  
základního poledníku. Zeměpisná délka se pohybuje 
mezi 0° (nultý poledník procházející Greenwichem) a 
180° (protilehlý poledník, kterým prochází datová 
hranice). Rozlišuje se východní a západní podle  
východní a západní polokoule. 

V okolí Třebíče jsou uváděny ve formátu:  
N 49°AB.CDE’ E 15°FG.HIJ’ 
 
 
 
Informace o keši 
listing: popis keše samotné; místa, kde se nachází; za-
jímavostí v okolí; podklady k luštění 
hint: udává nápovědu k luštění nebo častěji úkrytu 
keše 
terrain, difficulty, size: napovídají, jak vypadá místo, 
kde se nachází i keš samotná  
typ keše: existuje jich mnoho, uvedli jsme zde osm 
nejznámějších  
 
 
Základní pravidla 
Uvnitř keše se většinou nachází logbook, do tohoto deníku je třeba zaznamenat nález. Poté 
svůj nález potvrdíte i na webu. 

Často jsou v keši i věci pro výměnu. Důležitým pravidlem je vyměnit předmět za předmět 
a to přinejmenším stejné hodnoty. Mince a trekovatelné předměty lze měnit opět pouze za 
mince a trekovatelné předměty (viz níže). 
 
Co získám, když se stanu geocacherem 
Nedávno jsem se zamýšlela nad tím, jak mě geocaching formoval, a uznala jsem, že je beze-
sporu mezidisciplinární zábavou. Snažila jsem se v následujícím sepsat, co jsem geocachingem 
získala. 

Pravidelně se podívám do přírody i do města. Často mě keše zavedou na zajímavá místa, 
která jsou ale pro běžné lidi nenápadná nebo dokonce skrytá. 

Zasportuji si nebo se alespoň pěkně projdu. Kešky se dají hledat pěšky, na kole, dokonce 
třeba na běžkách se mi jich podařilo pár najít. Oblibou posledních let je umisťovat kešky na 
stromy a skály, a proto jsem si pro několik keší dolezla přivázaná na laně. 

Naučila jsem se skvěle pracovat s prostorem, mapami, GPSkou. Tyto znalosti mi daly  
obrovskou výhodu v orientaci při mých dalších cestách po světě. 
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Geocaching má mnoho herních bonusů. Na serveru geocaching.com získá geocacher virtuální 
suvenýry za jednotlivé státy, ve kterých nějakou krabičku našel. Po keškách dokonce putují 
trakovatelné předměty. Tedy předměty, které mezi jednotlivými kešemi putují prostě tak, že 
je někdo poponese. Není výjimkou, že se vám do ruky dostane předmět, který tímto způsobem 
nacestoval tisíce kilometrů. 

Poznám širokou komunitu lidí, kteří geocaching také provozují. Organizují se rozmanité 
kolektivní akce („setkávací“ cache) s programem jako jsou např. úklidy v přírodě, geosetkání, 
geohry. Češi jsou v geocachingu velmi zběhlí. Dokonce si vytvořili vedlejší hru ve výměně Czech 
Wood Geocoin (českých dřevěných mincí), které jsou svým vzhledem podobné turistickým 
známkám. Většinou je mince vytvořena jako osobní (s přezdívkou hráče) nebo má poukazovat 
na geocacherskou událost.  

Chci-li vytvořit kešku, je dobré znát HTML kód a umět napsat jednoduchou webovou 
stránku. A tak se vám podaří do praxe posunout znalosti druhého ročníku informatiky. Dále je 
třeba hodně kreativity k nalezení tématu keše i jejího úkrytu. 

Geocacher, pokud bere tuto zábavu opravdu poctivě, se naučí psát texty o tom, jak se ke 
které keši dostal a jak se mu ji podařilo najít. Může text pak sloužit jako jakýsi jeho kešerský 
deník. O to lépe mi pak šly psát slohovky i pracovní texty… 
 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeměpisné_souřadnice (upraveno) 
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching (upraveno, použity i některé obrázky) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Právě uvažujeme o vytvoření nové kešky k oslavám 150 let výročí založení školy. 
Všem přeji hodně zdaru při hledání ukrytých pokladů. Pokud budete potřebovat kdykoliv  
pomoci, obraťte se na mě, email olivovak@gtr.cz. 
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Měříme obvod Země 
 
Představte si, že máme hodně dlouhé lano, kterým lze těsně obtočit celou Zemi a změřit tak 
její obvod. Poté délku lana prodloužíme o jeden metr. Jak velká mezera vznikne mezi lanem a 
zemí? Prolezla by pod lanem myš? 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeměpisné_souřadnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching
mailto:olivovak@gtr.cz
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Studenti soutěží 

Zajímavá matematika 
Zdeněk Tůma 
 
V roce 1997 byla zahájena na našem gymnáziu 
soutěž pro studenty s názvem Zajímavá matema-
tika. Tato soutěž navazovala na podobnou soutěž 
Zajímavá fyzika, kterou na našem gymnáziu zorga-
nizoval tehdejší vyučující a současný ředitel  
ZŠ Třebíč, Horka-Domky na Václavské náměstí 
PaedDr. Pavel Kessner. Soutěž Zajímavá fyzika se 
stala také podnětem pro vydání knihy Zajímavé 
otázky z fyziky, jejíž autory byli Zdeněk Tůma a již 
zmiňovaný Pavel Kessner. 
 
 
 
 
Zajímavá matematika probíhala celoročně až do školního roku 2004/2005, kdy proběhl po-
slední ročník, ve třech kategoriích. První kategorie byla určena pro nižší gymnázium, konkrétně 
pro primu, sekundu a tercii. Druhá kategorie Začátečníci pro kvartu, první a druhý ročník a 
odpovídající ročníky vyššího gymnázia. A konečně třetí kategorie Pokročilí pro třetí a čtvrtý 
ročník společně se 7. G a 8. G. 

Vždy na začátku měsíce bylo zveřejněno zadání příkladů, pro každou kategorii dvě úlohy.  
Řešitelé svá řešení i s postupem odevzdávali do konce měsíce, kdy je organizátoři vyhodnotili 
a nejlepší řešitelé daného kola získali drobné věcné ceny. 

Na konci školního roku bylo vyhlášeno celkové pořadí v jednotlivých kategoriích a řešitelé 
na medailových pozicích obdrželi větší věcnou odměnu. 

O řešitele v jednotlivých kategoriích nebyla nouze, pravidelně nejvíce řešitelů bylo na 
nižším gymnáziu. Pro zajímavost, úspěšnou řešitelkou byla také současná kolegyně Lucie  
Machová. 

Jako ukázku této soutěže uvádím úlohy 5. kola ve školním roce 2000/2001. Zájemci si  
mohou zkusit úlohy vyřešit. Řešení najdete na jiném místě tohoto vydání Zvonku. 
 

 
Zajímavá matematika – 5. kolo – 2000/2001 
 
Prima, sekunda a tercie 
 
1. Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka mluvila vždy pravdu, Berta vždy lhala a 
Cecílie někdy mluvila pravdu, někdy lhala. Ke dvoru přijel cizí princ a žádal krále o ruku Anežky. 
Král ho zavedl do komnaty, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. Slíbil, že mu Anežku dá, 
pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé položit jedinou otázku. Princ se každé z prin-
cezen zeptal, jak se jmenuje ta, která sedí uprostřed. Princezna sedící vlevo odpověděla, že 
Anežka, princezna sedící uprostřed řekla, že Berta, princezna sedící vpravo odvětila, že Cecílie. 
Na základě těchto odpovědí princ Anežku poznal a byla slavná svatba. Jak princ uvažoval? 
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2. Máme deset pytlů s mincemi. Víme, že v jednom z nich jsou falešné mince; každá z nich  
je o desetinu gramu lehčí než pravá. V ostatních pytlích jsou mince pravé. Známe přesnou 
hmotnost pravé mince a máme k dispozici dostatečně přesné váhy a závaží. Jak zjistíme  
pomocí jediného vážení, v kterém pytli jsou falešné mince? 
 
Začátečníci – kvarta, kvinta, sexta, první a druhý ročník 
 
1. Pět rybářů se vydalo spolu na lov; jmenovali se Kapr, Mřínek, Vokoun, Cejn a Štika. Každý  
z nich ulovil jednu rybu; tyto ryby byly náhodou zase kapr, mřínek, okoun, cejn a štika. Nikdo 
z nich nechytil tu rybu, jejíž jméno nesl. Pan Cejn nechytil štiku a pan Štika nechytil cejna. Štiku 
ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun; nebyl to kapr. Jakou rybu ulovil pan Kapr? 
 
2. Doktor Watson dal jednou Sherlocku Holmesovi tuto hádanku: „V zahradě si hrají jednak 
mé děti, jednak děti mého bratra, mé sestry a mého strýce. Nejvíce dětí je mých, nejméně 
strýcových; bratrových dětí je více než sestřiných. Všech je příliš málo na to, aby mohly utvořit 
dvě devítičlenné skupiny. Součin počtů dětí jednotlivých rodin je roven číslu mého domu. Kolik 
je kterých dětí?“ Sherlock Holmes se zamyslil a po chvíli odpověděl, že mu tyto údaje nestačí, 
potřeboval by ještě vědět, kolik je strýcových dětí. Když mu to doktor Watson sdělil, Holmes 
úlohu vyřešil. Po mnoha letech se s touto úlohou seznámil Holmesův vnuk pan Hopkins. Ten 
ovšem neznal číslo domu, v němž pobýval doktor Watson, ani počet dětí jeho strýce. Přesto 
 i on hádanku vyřešil. Dokážete to i vy? 
 
Pokročilí – septima, oktáva třetí a čtvrtý ročník 
 
1. Kdesi v Orientu je Město Mudrců. Svůj název má od toho, že jeho obyvatelé vědí všechno 
na světě kromě jediné věci: nikdo z nich neví, zda jeho manželka je věrná (o cizích manželkách 
to ví). Jednoho dne vydal sultán ferman, v němž oznamoval, že se v Městě Mudrců vyskytuje 
ženská nevěra, a nařizoval, aby každý muž z tohoto města, jakmile u své ženy zjistí nevěru,  
ji ještě téhož dne zabil. Třicátého dne po vydání fermanu všichni manželé nevěrných žen své 
manželky zabili. Kolik bylo nevěrných manželek? 
 
2. Koňský handlíř se vrací z jarmarku. Přijde k mostu, kde potká čerta. Čert mu říká: „Vím,  
o kolik jsi dnes ošidil lidi. Mohu ti tvé jmění rozmnožit. Pokaždé, když přejdeš tento most, 
všechny peníze v kapse se ti zdvojnásobí. Po prvním přejití mostu mi však musíš zaplatit pade-
sát korun, po druhém 100 korun a po každém dalším vždy o 50 korun více než po předešlém.“ 
Handlíř přešel několikrát most a jmění mu narůstalo. Pak však mu začaly peníze ubývat, nako-
nec zůstal čertovi dlužen. Kdyby měl na začátku o haléř víc, nemohlo se mu to stát. Kolik peněz 
měl handlíř na začátku? 
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Astronomická olympiáda 
Ludmila Prokešová  
 
Poznávání vesmíru a pozorování hvězdné oblohy jsou činnosti, které mohou v mnoha studen-
tech vzbudit opravdový zájem o přírodní vědy, zvláště fyziku a také matematiku. Od roku 2006 
se naši studenti pravidelně zúčastňují Astronomické olympiády, v níž si mohou ověřit, jak  
hluboké jsou jejich znalosti v oblasti studia vesmíru a kosmonautiky. Soutěž organizuje Česká 
astronomická společnost od školního roku 2003/2004 a má několik kol.  

Školní kolo probíhá ve škole, trvá 40 minut a řešitelé ke splnění úkolů mohou používat 
libovolnou literaturu a internetové zdroje. Úlohy korespondenčního (krajského) kola řeší sou-
těžící samostatně doma, na vypracování mají 2,5 měsíce. Nejlepší účastníci korespondenčního 
kola jsou pozváni do celostátního finále (zpravidla 25 řešitelů v každé kategorii). Mezinárodní 
astronomická olympiáda (IAO) a Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice (IOAA) jsou 
určeny úspěšným týmům z dané země a také zde měla naše škola opakovaně zastoupení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvýraznější stopu svého působení v Astronomické olympiádě zanechal student osmile-
tého gymnázia z let 2005 až 2013 Filip Murár. Osmkrát se zúčastnil celostátního finále, kde  
třikrát obsadil 1. místo, dvakrát 3. místo, jedenkrát 4. místo a dvakrát 5. místo. Byl také  
členem českého týmu IAO v roce 2008 v italském Terstu (čestné uznání), dále se zúčastnil 
IAAO v roce 2011 v Polsku (čestné uznání) a v roce 2012 v Brazílii (stříbrná medaile). V roce 
2013 se stal vedoucím delegace na IAAO v Řecku. Byl také členem týmu vyslaného na IAO 
v roce 2010 na Ukrajině, účast české výpravy ale zrušilo MŠMT pro nedostatek finančních  
prostředků. Ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 asistoval při tvorbě zadání české astro-
nomické olympiády.  

Student osmiletého gymnázia Jan Klusáček (studoval v letech 2004 až 2012) zvítězil se 
svým návrhem v soutěži o logo Astronomické olympiády v ČR a toto je používáno dodnes. 
Kromě toho se dvakrát dostal do celorepublikového finále. 
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Stejně tak se dvakrát mezi pětadvacítku nejlepších astronomů ve svých kategoriích probojovali 
a velmi úspěšně reprezentovali studenti Filip Holoubek a Tomáš Bártík a studentka Kristýna 
Bendová. Jednou v republikovém kole soutěžili Michal Bulant a Marek Kostka. 

Přestože se královna věd astronomie na naší škole samostatně nevyučuje, vzbuzuje ve 
zvídavých studentech touhu po poznání přírodních zákonů. Jak řekl Georg Christoph  
Lichtenberg (německý vědec, satirik 1742–1799): „Astronomie je asi věda, ve které bylo  
nejméně věcí objeveno náhodně, v níž se lidský rozum zjevuje v celé své velikosti a kde člověk 
může nejlépe poznat, jak je malý.“        
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Pečeme koláče 
 
Podle receptu na koláče máme rozdělit 1 kg mouky na dvě části: 800 g a 200 g. 
Máme k dispozici rovnoramenné váhy a 2 malá závaží: 40 g a 10 g.  
Jak to provedeme, můžeme-li vážit celkem pouze 3x? 
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Zapotili jste se už někdy u kácení stromů? – Fyziklání 2020 
Markéta Velková, 6. G 
 
My ano, a nejen to… Kromě stromů nám zatopilo spalované uhlí, tání ledu, odčerpávání oleje 
a „jednoduché“ kladky. Už máme zkušenost s nerovnoměrným osvětlením místnosti, které 
může člověka pěkně potrápit, a s vlakem řítícím se po namrzlých kolejích. Ještěže jsme v něm 
neseděli.  Bylo nutno vyšetřit záhadu prince inkoustové krve, nechat uniknout asteroid, zpoma-
lit vlak, ale nikoli hodiny a zabývat se epidemií nebezpečného viru. Naštěstí pouze teoreticky – 
s papírem a u počítače v soutěži „Fyziklání online“ Tři hodiny jsme se srdnatě drželi v souboji 
s ostatními týmy z celého světa propojeni přes Teams a snažili se nenechat spláchnout nezměr-
nou silou vodopádu nebo podrazit zrádným letištním eskalátorem. Inu, jak vidíte, užili jsme si 
spoustu legrace, a ještě jsme při tom ukořistili 37. místo. Fyzice ZDAR! 
 
Ochutnávka pro zájemce… spalujeme uhlí   
V uzavřené nádobě o objemu V = 20 l naplněné vzduchem spálíme m = 213 mg čistého uhlíku. 
Po vyrovnání teploty v nádobě s okolím v ní změříme tlak. Kolikrát bude tento tlak vyšší  
v porovnání s tlakem před spálením? 

Při hoření uhlíku v prostředí s dostatkem kyslíku probíhá chemická reakce podle rovnice 
 C + O2 −−→ CO2.  
Jelikož uhlík je pevná látka, dochází k přeměně jednoho molu plynu na jeden mol jiného 

plynu. Pokud předpokládáme, že jde o ideální plyn, před reakcí i po dosáhnutí rovnováhy musí 
platit stavová rovnice ideálního plynu pV = nRT , kde se nezměnil ani objem V , ani teplota T v 
rovnováze s okolím, ani látkové množství n. Proto se nemohl změnit ani tlak. Odpověď na 
otázku  
v zadání je tedy 𝑝/𝑝0 = 1. Měli bychom ještě ověřit, zda je v nádobě dostatečné množství  
kyslíku. Při pokojových podmínkách zabírá mol plynu asi 24 l, proto je v nádobě asi 0,2 mol 
molekul kyslíku. Námi spalovanému uhlíku zodpovídá látkové množství n = m/Mm ≈ 0,02 mol. 
Nachází se tedy v dostatečném přebytku vzduchu. 
 
Poznámka redakce:  
 
Fyziklání je on-line soutěž pro pětičlenné týmy v řešení fyzikálních úloh, která je primárně 
určená pro nadané středoškoláky. Soutěž probíhá 3 hodiny. Na začátku dostanou týmy několik 
příkladů – když si myslí, že mají nějaký příklad vyřešený, zkusí ho odevzdat. Pokud je správně 
dostanou za příklad body a další příklad. Bodů dostanou tím víc, na čím menší počet pokusů 
se jim podařilo úlohu vyřešit. Cílem týmu je získat nejvíce bodů.  
 
„Fyziklání“ se v listopadu 2020 zúčastnil tým ve složení: Markéta Velková, Ondřej Holčák,  
Václav Klement, Adam Dobrovolný (všichni 6. G) a Adam Studený (2. C). 
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Soutěž Náboj Junior, Náboj  
Ludmila Prokešová 
 
V roce 2014 jsme se poprvé zapojili do matematickofyzikální soutěže družstev Náboj pořádané 
organizátory Matematických korespondenčních seminářů MFF UK Praha. Soutěž pro  
čtyřčlenné družstvo žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií má  
název Náboj Junior a obsahuje matematické i fyzikální úlohy. Pro střední školy jsou určeny 
soutěže Matematický náboj a Fyzikální náboj a vždy soutěží pětičlenné týmy, které reprezen-
tují své školy. Jsou zde dvě věkové kategorie: Junior pro 1. a 2. ročník a Senior pro 3. a 4. ročník. 
Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. V Náboji nejde 
o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí, úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. 

Hned naše první účast byla velmi úspěšná. Dvě družstva nižšího gymnázia dosáhla vynika-
jícího umístění. Družstvo A ve složení Jakub Hronza, Jakub Svoboda, Pavel Saitl, Gabriela  
Vlasáková získalo vynikající 4. místo v ČR ze 178 týmů, to znamená 9. místo z 388 týmů v ČR a 
SR. Družstvo B (Tomáš Bártík, Šimon Horký, Václav Jelínek, Silvie Zemanová se umístilo na  
16. místě v ČR ze 178 týmů – 28. místo z 388 týmů v ČR a SR. Mezi středními školami (kategorie 
Junior) družstvo studentů 5. G – John Richard Ritter, Patrik Rybníček, Marek Kostka, Jakub 
Balabán, Ivana Holpuchová – skončilo opět na výborném 6. místě v ČR ze 102 týmů – 31. místo 
z 237 týmů v ČR, SR a Polsku.  
Z dalších let uvádíme výběr nejlepších výsledků: 
školní rok 2015/2016 
Matematický náboj, kategorie Junior: 8. místo celostátní: Ivana Holpuchová, Jakub Balabán, 
Marek Kostka, John Richard Ritter, Václav Jelínek  
školní rok 2016/2017 
Náboj Junior 1. místo okresní: Matěj Macek, Lucie Klímová, Kryštof Průša, Martin Nováček  
a Matematický náboj, kategorie Junior celostátní: 10. místo Jakub Svoboda, Gabriela Vlasá-
ková, Václav Jelínek, Tomáš Bártík, Silvie Zemanová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
školní rok 2017/2018  
Matematický náboj, kategorie Senior: John Richard Ritter, Jakub Balabán, Marek Kostka, Patrik 
Rybníček, Martin Slouka 11. místo 
školní rok 2018/2019 
Matematický náboj, kategorie Junior celostátní: Tomáš Brada, Filip Dvořák, Matěj Macek,  
Richard Mittner, Martin Nováček 10. místo. 
Soutěže se týmy z naší školy zúčastňují v každém roce a kromě toho, že jim soutěž přináší  
nevšední zážitky a zkušenosti s prací v týmu, vzorně reprezentují naši školu. 
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Co vás čeká na matematickém náboji? Matematický náboj 2020                    
Adam Dobrovolný, 6. G 
 
Dne 10. prosince jsme se jako jeden z týmů Gymnázia Třebíč (ve složení: Markéta Velková, On-
dřej Holčák, Václav Klement, Adam Dobrovolný (všichni 6. G) a Adam Studený (2. C) zúčastnili 
soutěže Matematický náboj. Tato soutěž byla z důvodu pandemie pořádána pouze online, 
ovšem ze své původní jiskry ztratila jen velmi málo. Opět se jednalo o dvě hodiny plné urput-
ného zápolení, diskuze, a hlavně správných odpovědí! Těch náš tým v čase 2 hodiny ukořistil 
celkem 18 a umístili jsme se tak na solidním 53. místě v České republice. Ale o umístění to skoro 
vůbec nebylo. Důležitější bylo setkání s problémy, se kterými se ve vyučování střetneme pouze 
zřídka. Mravenci lezoucí po povrchu čtyřstěnu, skládání obálky nebo hrátky s čísly, to jsou 
všechno úlohy, jež čekají na bystré hlavy, a ty si s nimi ve dnech příštích pořadí. 
      
Úspěch v celostátním kole Energetické olympiády 
Richard Mittner, Martin Balabán, Teodor Urban, maturitní ročník 2021 – G   
 
Energetická olympiáda je soutěž pro tříčlenné týmy ze středních škol zaměřená nejen na teo-
retické znalosti z různých oblastí energetiky, ale především na jejich praktické využití. Skládá 
se ze dvou kol – tím prvním je online test, jenž obsahuje 30 otázek týkajících se tvorby energie, 
přenosové soustavy, ekologické energetiky, zákonů nebo jiných právních předpisů; taktéž se 
objevují příklady spojené s finanční stránkou energií. V testu nehrají roli pouze správné  
odpovědi, ale také čas, za který ho soutěžící zvládnou vyplnit. Náš tým Třebíčští izotopové ve 
složení Richard Mittner, Martin Balabán a Teodor Urban se v této části soutěže v roce 2020 
umístil na 15. místě z více jak 200 týmů z celé České republiky.  

Do následujícího kola, tzv. finále, postoupilo prvních 25 týmů. I tato část se konala mimo-
řádně v online podobě. Naším úkolem bylo za 43 hodin (od středy odpoledne do pátku dopo-
ledne) vymyslet a zpracovat inovativní projekt v oblasti energetiky a vytvořit o něm maximálně  
5minutové video. K dispozici jsme měli na výběr z několika témat od „smart grids“ přes alter-
nativní zdroje dopravy až po úspory energie. Také jsme mohli využít možnosti konzultací  
s odborníky v různých oblastech energetiky, kteří nás měli posunout správným směrem. Naše 
skupina se zaměřila na téma ekologické tvorby energií a jejich šetrného a úsporného využívání 
v projektu nazvaném prostě SWH (Smart Water Handeling). Po desítkách hodin práce a  
jednotkách hodin spánku bylo naším výstupem video, které je stále dohledatelné na YouTube 
Energetické olympiády. Ve výsledném hodnocení jsme skončili na 10. místě z již zmíněných  
dvaceti pěti týmů. 
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Centrum česko-slovenské kosmonautiky na Gymnáziu Třebíč 
Richard Mittner, maturitní ročník 2021 – G   
 
Expedice Mars je mezinárodní soutěž pro studenty ve věku od 13 do 18 let se zaměřením na 
techniku a přírodní vědy. Já jsem se jí zúčastnil nejprve v roce 2016 a poté i v roce 2017. Soutěž 
je rozdělená na několik částí, tou první je internetové kolo. V internetovém kole je potřeba  
vyplnit přihlášku a psychologické testy, zaslat motivační dopis a vypracovat odbornostní pro-
jekt na dané téma (já jsem vytvářel návrh atmosférické sondy a následně i její model). Zhruba 
z 300 přihlášených studentů jsem byl vybrán mezi 25, kteří postoupili do semifinále.  

Na semifinále v Dolních Břežanech jsme během tří dnů a nocí pracovali na sestavení pří-
strojů a experimentů pro stratosférický balon, který později skutečně letěl do stratosféry a sbí-
ral data. Hráli jsme také různé hry, abychom se navzájem poznali. Ze semifinalistů bylo vybráno  
10 účastníků, již postoupili do finále.  

Finále se skládalo ze dvou částí, tzv. Eurotripu a samotného finále. Během Eurotripu jsme  
procestovali 5 evropských států (ČR, Slovensko, Německo, Belgii, Nizozemsko), navštívili centra 
Evropské kosmické agentury a také instituce Evropské unie v Bruselu. Ihned po Eurotripu  
následovalo v Bratislavě samotné finále, kde nás v průběhu první noci organizátoři nejprve  
zavřeli na hodinu a půl v naprosté tmě a tichu, načež jsme zažili 12hodinou simulovanou misi 
do vesmíru, během níž jsme prováděli různé experimenty, kontrolovali telemetrii letu nebo  
plnili psychologické úkoly a testy. Po skončení letu jsme pokračovali v týmových hrách, které 
měly ukázat naši schopnost spolupracovat a tím pádem i to, kdo by mohl být vhodným postu-
pujícím do dalšího kola. Nakonec byly z 10 finalistů vytvořeny dvě posádky, hlavní a záložní, 
každá po pěti lidech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já jsem se dostal do hlavní posádky, postoupil jsem tedy v soutěži do poslední fáze, 101ho-
dinového simulovaného letu na Mars, který proběhl v prostorách hvězdárny ve Vyškově. Bě-
hem něho jsem měl za úkol jako palubní inženýr mimo jiné postavit funkční marsovský rover a  
automatický zalévací systém rostlin nebo se z technického hlediska starat o hladký průběh letu. 
Po celou dobu mise jsme byli v pěti lidech na tísnivé ploše 25 m2 (plné vybavení, počítačů apod.). 
Zažili jsme také několik (simulovaných) krizových situací, např. požár na palubě, nákazu nemocí 
nebo náraz asteroidu. Na Marsu jsme během výstupu nechali českou a slovenskou vlajku,  
odebrali vzorky půdy, fotograficky zdokumentovali prostředí, do výzkumu jsme zapojili i náš 
rover. Po zbytek letu jsme se vraceli zpět na Zemi a vyhodnocovali naše experimenty. Po úspěš-
ném přistání pro nás byla uspořádána tisková konference a celý ročník Expedice Mars tak byl 
zakončen. 
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V roce 2018 jsem se stal jedním z organizátorů Expedice Mars, podílím se tak na tvorbě jednot-
livých kol (především finále) a výběru účastníků. Od roku 2019 jsem navíc součástí tříčlenného 
velitelství celé soutěže. Expedici Mars se snažím také popularizovat, povedlo se mi mimo jiné 
přimět další tři spolužáky, aby se zkusili přihlásit. Všichni postoupili minimálně do finále, někteří 
se dostali i do hlavní posádky simulovaného letu. S nadsázkou se tak dá říct, že se z Třebíče 
(potažmo Gymnázia Třebíč) stalo centrum česko-slovenské kosmonautiky, protože žádná jiná 
oblast nemá takovou úspěšnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedice Mars je poměrně dynamická soutěž, neustále se vyvíjí, a tak je každý ročník trochu 
jiný než ostatní. Největší výzvou v organizaci byl bezpochyby rok 2020, kdy jsme museli  
z důvodu pandemie koronaviru uspořádat semifinále distanční formou, což je u soutěže, pro 
kterou je důležitý osobní kontakt, opravdu problém. Nakonec se nám ale podařilo vytvořit  
takové podmínky, že semifinále proběhlo prakticky plnohodnotně jako během ostatních  
ročníků. Finále a simulovaný let jsme však odsunuli na rok 2021 (respektive na období s lepší 
epidemiologickou situací), aby se tato kola mohla uskutečnit již prezenčně. 
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Umění využít příležitosti  
aneb Možnosti pro nadané studenty 
 
aneb Článek pro VŠECHNY STUDENTY,  
protože vlastně ani nemusíte vědět, že máte na něco talent 
Jitka Klusáčková 
 
Fakt, že na gymnázium přicházejí šikovní studenti, je dávno dobře znám. Mnozí z vás jste  
nadaní hudebníci, výtvarníci či sportovci, tento váš viditelný a snadno identifikovatelný talent 
bývá rozvíjen již od mladšího školního věku a vaše dovednosti značně přispívají ke sportovním 
úspěchům školy nebo jsou ozdobou vánočních vystoupení či akademií školy. 

Co ale v případě, že jste nadaní „jinak“? Učení vám jde snadno, na základní škole se nudíte, 
v lepším případě jste viditelným premiantem třídy a učitelé vás delegují na nejrůznější olym-
piády a soutěže, spolužáci vás obdivují nebo naopak šikanují… V horším případě si čtete pod 
lavicí a nikdo z okolí netuší, že ve vás dříme talent na matematiku, přírodní vědy či literaturu. 
Nejhorší variantou je ta, když máte nějaké viditelné problémy, třeba nejrůznější dysfunkce,  
a ani učitelé ani rodiče nezjistí, že vás matka příroda obdařila JINAK.  

Naštěstí pro všechny podobné jedince žijeme v době digitální, kdy jsou informace  
dostupné každému, kdo projeví zájem. Pokud zjistíte, že je vám docela dobře v abstraktním 
světě matematiky nebo vás baví poznávat principy fungování světa a nejrůznějších aspektů 
života, chtěli byste se hlouběji ponořit do tajů přírodních či humanitních věd nebo nahlédnout 
do oborů lékařských a technických nebo dalších moderních oborů, které je propojují, nebo se 
seznámit s nejnovějšími poznatky neurologie či robotiky nebo si prostě jenom vyzkoušet,  
„osahat si“ a zjistit, co by vás bavilo, máte dveře otevřené! Kam? 

Existují organizace, často dobrovolné či neziskové, které vám, studentům středních škol, 
nabízejí nejrůznější aktivity sloužící k vašemu dalšímu rozvoji a otevírají vám „okna“ do oblastí, 
do kterých by vás nejspíš ani nenapadlo se podívat. Tyto „nadškolní“ aktivity jsou buď jedno-
rázové (exkurze, dny „otevřené vědy“, krátkodobé projekty a soutěže pro jednotlivce či  
skupiny studentů, letní tábory), nebo celoroční. 

O tradičních předmětových olympiádách a jazykových soutěžích se dozvídáte od svých 
učitelů jednotlivých předmětů, v tomto článku bych chtěla zmínit některé další možnosti a  
příležitosti, o kterých by bylo dobré vědět. Abyste právě tu SVOJI na střední škole nepromeš-
kali a později v životě toho nelitovali. Protože právě TEĎ jste ve věku, kdy váš mozek MŮŽE 
nasávat jako houba, pokud mu to umožníte, a kdy byste se měli snažit odhalit, pro co právě 
VY máte TALENT. 
 
CTM – Centrum pro talentovanou mládež – pořádá objevitelské soboty/víkendy pro mladší 
věkové kategorie (11–14 let) a kurzy z více než 100 oborů, po jejichž absolvování a zkoušce na 
úrovni prvního ročníku americké vysoké školy získá student mezinárodně uznávaný certifikát 
AP (Advanced Placement). AP zkoušky jsou uznávané v přijímacím řízení na mnoha univerzi-
tách po celém světě. Na třebíčském gymnáziu najdete několik studentů, kteří tento certifikát 
získali či v kurzech CTM studují. Studium je v angličtině a je náročné, časový objem je až  
10 hodin týdně, a tito studenti mají individuální studijní plán nastavený tak, aby zvládli skloubit 
studium v kurzu i ve škole. https://www.ctm-academy.cz/ 
 
 

https://www.ctm-academy.cz/


ZVONEK – 150 GTR 

Přečtěte si, co o tomto studiu píše Kryštof Průša ze 7. G: 
V tomto školním roce studuji v CTM matematický kurz Calculus BC. Je to časově velmi ná-

ročná záležitost, proto jsem rád, že mi škola umožnila individuální studijní plán, který využívám 
i na další projekty. Samotný kurz probíhá v anglickém jazyce, což to celé dělá poněkud těžší, 
ale troufám si říct, že si na to dokáže téměř každý časem zvyknout. Probíraná látka a cvičné  
příklady jsou vysvětlovány prostřednictvím videí velmi kvalitně a srozumitelně. Nejdůležitější 
částí jsou pak testy, jejichž výsledky tvoří celkovou procentuální bilanci studenta. S jistotou 
mohu říct, že studium prostřednictvím CTM mi do budoucna přinese nesporné výhody v mnoha 
směrech. Je to skvělá cesta k prohloubení vlastních zájmů nebo k přípravě na vysokou školu.  
 
Talnet – projekt Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT realizovaný ve spolupráci  
s odborníky z výzkumných, vzdělávacích, odborných pracovišť a škol v ČR i zahraničí. Součástí 
kurzů Talnetu jsou i exkurze a soustředění, studenti tak mají možnost potkat se s vrstevníky se 
stejným zájmem. https://www.talnet.cz/ 
Otevřená věda v rámci tohoto projektu Akademie věd ČR jsou studentům nabízeny celoroční 
stáže na nejrůznějších vědeckých ústavech a vysokých školách v celé ČR. V rámci stáže se  
student účastní konkrétního výzkumu a má tak možnost zažít na vlastní kůži atmosféru vybra-
ného pracoviště. Tato činnost je často završena i prací v rámci SOČ (Středoškolská odborná 
činnost).https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html 
JCMM je organizace nabízející podporu a program pro studenty primárně jihomoravských 
středních a vysokých škol. Za zmínku stojí specializované jednodenní exkurze pro středoško-
láky, zaměřené na široké spektrum oborů spojené s vypracováním menší „odborné“ práce,  
na které se mohou přihlásit i studenti z našeho regionu. Nabídka exkurzí je souhrnná vždy na 
jarní či podzimní období, je potřeba se včas přihlásit. https://www.jcmm.cz/projekt/t-exkurze/  
Fanoušci robotů se mohou zúčastnit soutěže Robotiáda. http://www.robotiada.cz/ 
Discover – letní akademie pořádající týdenní pobyty nabízející kurzy z nejrůznějších oborů, 
často společenskovědních – neboť ji založili čeští a slovenští absolventi britského Oxfordu,  
což je vyhlášená univerzita věnující se humanitním vědám, a kteří jsou lektory akademie. 
(Najdete mezi nimi i absolventa našeho gymnázia Adama Růžičku.) Účastníci si primárně  
vybírají dva kurzy, kterým se věnují více, do dalších mohu „nahlédnout“.  Můžete si zvolit i kurz 
probíhající v angličtině. https://discover.sk/cs/ 
 

Dále to jsou možnosti krátkodobých stáží na univerzitních pracovištích, jejichž nabídky 
jsou stále častější a pestřejší, nebo krátkodobé soutěžní i nesoutěžní projekty, jejichž cílem je 
dát studentům možnost zkusit si něco nového a jiného, než nabízejí školní osnovy. 

Jen pouhý seznam organizací a možností, které jsou studentům na střední škole dnes na-
bízeny, by zabral minimálně jednu stránku. Mnoho z těchto aktivit je umožněno díky rozvoji 
informačních technologií, o kterých se předchozím generacím studentů ani nesnilo. Je třeba 
jen probudit svůj zájem, objevit svůj talent, rozhlédnout se po možnostech a vybrat si tu  
pravou. Pak vám můžeme „ušít na míru“ individuální studijní plán tak, abyste zvládli obojí.  

O aktuálních nabídkách se můžete vždy včas dozvědět, stanete-li se členy týmu SPECIAL,  
o který se stará RNDr. Jitka Klusáčková. Stačí, když jí napíšete do chatu, uvedete své jméno, 
třídu a oblast vašeho zájmu. 

 

 

https://www.talnet.cz/
https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html
https://www.jcmm.cz/projekt/t-exkurze/
http://www.robotiada.cz/
https://discover.sk/cs/
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Cesty našich absolventů 

Cesta Třebíč – Mars – Praha 
Kateřina Malá, maturitní ročník 2014 – G  
Praha 29. 12. 2020 
 
Říkám si, proč bych zde měla mít zveřejněný článek, prý kvůli této akci: Rok 2008, já jako tři-
náctiletá mírně oplácaná dívka. Po večerech jsem četla knížky, na internetu jsem hledala kromě 
filmů zajímavosti o vesmíru. Jednoho dne jsem narazila na soutěž Expedice Mars, kde stačilo 
vyplnit test na internetu, a tím se zapsat do souboje o základní kosmonautský výcvik 
 v belgickém vesmírném centru. Nejtěžší bylo vybrat si svou odbornost – kromě pilota a me-
chanika tam byl třeba i biolog a lékař. Už si nevzpomínám, z jakého důvodu jsem si zvolila být 
biologem. Ve druhém kole soutěže jsme vypracovali projekty, kterých jsme se měli držet během 
letu na Mars. Zanedlouho přišlo pozvání do semifinále, na víkendový pobyt v brněnském  
planetáriu, kde bylo vybráno 10 nejlepších – mezi něž jsem ke svému překvapení patřila také.  
A hned po Vánocích naše týmy s několika vedoucími vyrazily na životní misi (no uvažte,  
ve 13 letech by se to jako životní mise jevilo možná i Vám). V Belgii jsme si vyzkoušeli psát 
během zběsilé rotace na tříosé centrifúze. Bavili jsme se měsíční chůzí – ale ne jako Michael 
Jackson, ale jako Neil Armstrong s šestinovou gravitací. Zkoušeli jsme zapojit družici v simulo-
vaném beztížném stavu. Vyslechli jsme přednášky a rady od pilotů letounů i raketoplánů.  
A jako třešničku na dortu jsme si vychutnali osobní setkání s naším jediným kosmonautem, 
Vladimírem Remkem, a zažili jsme komplexní simulaci letu na oběžnou dráhu. Musím říct, že 
dodnes s úsměvem vzpomínám na těch několik dnů a několik lidí, se kterými jsme „spadli  
z Marsu". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od té doby se toho hodně změnilo. Věděla jsem, že kosmonautkou asi nebudu, ačkoliv zkuše-
nosti to byly krásné. Zlaté roky na gymplu, v našem „géčku“, ubíhaly a zvolna se naše životy 
ubíraly různými směry. Kromě záhad vesmíru jsem propadla záhadám lidského těla a vědomky 
i nevědomky jsem se zvolna vydávala na cestu medicíny. S nemocničním prostředím jsem se 
seznamovala pomocí dobrovolnické činnosti na LDNce, následně během studia na vysoké škole 
samozřejmě na praxích a při prázdninové práci v nemocnici. 



ZVONEK – 150 GTR 

A tak jsem po šestiletém boji se zkouškami, praxemi a stohy skript dokončila medicínu. Avšak 
nechci vás nechat u toho, že by byla medicína jen dřina, jak to často ukazují jiní. Je to spousta 
večírků, zážitků s přáteli, honba za časem pro svoje koníčky. Balancování mezi divadlem,  
koncerty, knížkami s učivem a beletrií. Cvičení v pauzách mezi hodinami ve škole. Koukání na 
oblíbené seriály a filmy, klidně pořád dokola. V létě pak máme možnost vycestovat na stáže do 
zahraničí – mně se podařilo vyjet do Ruska na stáž z ortopedie a pediatrie. Kromě práce jsem 
se jela podívat do Moskvy a Petrohradu. Díky paní učitelce Součkové, která na našem gymnáziu 
učila ruštinu a němčinu, jsem neměla potíže s dorozuměním jak v nemocnici, tak při cestování. 
Ruská operativa je na podobné úrovni jako u nás, ale na rozdíl od Česka mě tam nechali vše 
zkusit a aktivně se podílet na operacích v pozici sekundáře, tzn. druhého operatéra. 

Nutno podotknout, že poslední půlrok vysoké školy byl značně narušen koronavirovou  
vlnou. Místo studia jsme chodili se spolužáky do práce – vypomáhat sestrám ve Fakultní  
nemocnici v Motole i jinam, učivo jsme pak doháněli ve volných chvílích a před zkouškami. 
Jednu státnici jsme dokonce skládali distančně přes internet. Ale vše jsme zvládli a mohli  
nastoupit do práce. Moje volba byla poměrně jasná, nastoupila jsem do Ústavu pro péči  
o matku a dítě v Praze – Podolí jako neonatolog, tedy lékař na novorozeneckém oddělení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Být lékařem je skvělé. Kromě každodenní práce má každý lékař měsíčně několik 24–hodinových 
služeb, někde možnost – někde povinnost – podílet se na výzkumech, psát články do odborných 
a populárně naučných časopisů a samozřejmě se neustále dál učit a vzdělávat ve svém oboru. 
Za ten půlrok, který mám v tuto chvíli odpracovaný, jsem několikrát rozdýchávala nebo resus-
citovala novorozence na porodním sále, ošetřovala malinká miminka vážící méně než 1500 g, 
ale i obry s více než 4500 g. Pokaždé je celý náš tým moc rád, když můžeme některého před-
časně narozeného drobečka propustit do domácího prostředí. Pokud vás zajímá víc, můžete se 
podívat např. na organizaci Nedoklubko, se kterou spolupracujeme. 

V současné době, kdy neuvidíte zprávy bez zdravotníků oblečených v ochranných oblecích  
Tyvek, je i pro nás každodenní realitou obléci se do všech možných ochranných pomůcek, pro-
tože máme i COVID pozitivní rodičky. Není to nic strašného, jen je nám už po půl hodině opravdu 
horko a po několika hodinách se všem hůře dýchá. Nicméně když je výsledkem spontánního 
nebo operačního porodu zdravý novorozenec a spokojená matka, jsme spokojení 
i my. Vždyť za rok 2020 se u nás v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí narodilo víc  
než 5 000 dětí. 

Kam mě život zavane dál, na to jsem sama zvědavá. Jestli zvládnu za 4,5 roku dodělat 
atestaci a stanu se tak zcela samostatnou dětskou lékařkou, můžu buď pokračovat v práci  
v nemocnici, nebo se odebrat do ambulantní sféry a být například dětskou praktickou lékařkou.    
       Uvidíme.  
       A kam zavane život vás?  
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Cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu 
Michal Koutný, maturitní ročník 2009 – G  
 
Dnešní den začínám dříve než obvykle. Vstávám ještě za tmy, sbaleno už mám, a tak vycházím 
do ospalé Třebíče, kde se ranní shon teprve chystá. Čím blíže jsem autobusovému nádraží, tím 
více potkávám lidí a autobus do Prahy je téměř plný. Na chvíli si ještě zdřímnu, hlavně nezaspat 
a vystoupit v Jihlavě. Na místním gymnáziu se totiž koná krajské kolo fyzikální olympiády. 
 
Dnešní den začínám jinde než obvykle. Vstávám s výhledem na Vltavu, sbaleno už mám, a tak 
se přidávám ke skupince cestou na metro. V ranní špičce je všude plno spěchajících lidí, a proto 
jsem rád, že vystoupím ve správné stanici, abych chytil tramvaj na Pohořelec. Na místním  
gymnáziu se totiž koná celostátní kolo fyzikální olympiády. 
 
Dnešní den začínám natěšeněji než obvykle. Vstanu na plochém dně Chicxulubského kráteru, 
téměř nic si nebalím a nalehko se přesouvám autobusem společně s dalšími studenty, aniž by 
někdo z nás přesně věděl, kam míříme. Naštěstí máme průvodce, a tak se organizovaně dostá-
váme do místního konferenčního centra, kde se koná 40. ročník mezinárodního kola fyzikální 
olympiády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takto sestříhaně to působí celkem rutinně a přímočaře. Pro ozvláštnění bych mohl zmínit  
porouchané letadlo, pro uzemnění přiznat rozprostření přes několik let, pro pocit exotiky se 
rozplývat nad sluncem téměř v nadhlavníku a pro spojitost se současností být překvapen 
uzavřením škol kvůli prasečí chřipce.  

Pak by mi však dlouho trvalo, než bych se dostal k pro studenty třebíčského gymnázia dů-
ležitější části, k tomu, proč řešit a jak se připravovat. 
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Pragmatický účel oborových soutěží je z jedné strany nacházet, případně probouzet v populaci 
talenty. Z pohledu účastníka je efekt podobný, účast dá nahlédnout pod povrch, lze si ujasnit, 
které obory člověka baví a které ne. Mnohé univerzity úspěšným řešitelům relevantních oborů 
odpustí přijímací zkoušky. Účast v olympiádě podpořená soutěživostí přirozeně vede i ke  
zlepšení osobních znalostí a dovedností, nejen v odvětví, na něž je soutěž zaměřena. Myslím,  
že olympiáda je i dobrým tréninkem na vrcholové světové univerzity. Když člověk ve vyšších 
kolech opustí humna svého města, poznává nová prostředí, nové lidi (klišé, ale pravda) i nové 
kontexty, vyhýbá se omezenosti a přitom podporuje svou samostatnost. 

Dosáhnout konkurenční úrovně nelze jen obyčejnou výukou ve škole. Zde oceňuji nemálo 
učitelů z třebíčského gymnázia, s nimiž jsem se od mládí setkal, kteří organizovali školní,  
domácí i krajská kola, dělali doprovod nezodpovědným žákům do krajských kol, chystali pro ně 
semináře, tolerovali absence, zařizovali administrativu či dávali důvěru k samostatné práci  
v laboratoři. Na osobní přípravu se hodí studovat i z různých pokročilých učebnic, odborných 
zdrojů na internetu, praktikovat řemeslné dovednosti, na to asi každý přijde sám. Je dobré  
zapojit se do komunity středoškolských soutěží obecně. Co není na první pohled zřejmé, je  
možnost účastnit se vyšších kategorií i v nižším ročníku (sbírat tak zkušenosti a více šancí)  
a vysoká užitečnost angličtiny (bohatší zdroje a i nějaký ten small talk). 
 
Dohromady a stručně – účast v olympiádách a podobných soutěžích doporučuji, dávám plných 
pět hvězdiček. 
 
 
O autorovi a také o Fyzikální olympiádě 
Zdeněk Tůma 
 
Michal Koutný absolvoval na třebíčském gymnáziu osmiletý typ studia. Maturoval v roce 2009. 
V roce 2009 zvítězil v krajském kole jubilejního 50. ročníku Fyzikální olympiády a postoupil do 
kola celostátního, které se konalo v únoru 2009 v Praze. V celostátním kole se umístil na  
vynikajícím čtvrtém místě.  

Nejlepších 11 řešitelů tohoto celostátního kola bylo vybráno na výběrové soustředění, 
které se konalo 8. – 10. dubna 2009 v Hradci Králové. Z tohoto soustředění bylo nominováno 
pět soutěžících za Českou republiku na opět jubilejní 40. ročník Mezinárodní fyzikální olympi-
ády, která se konala ve dnech 11. až 19. července 2009 ve městě Merida, ve státě Yutacan 
v Mexiku. 

Do Mexika se celkem sjelo 316 studentů z 68 států z pěti světových kontinentů. Soutěž  
proběhla úspěšně a bez zdravotních komplikací. V Mexiku totiž na jaře 2009 byla epidemie  
tzv. prasečí chřipky. 

Podle celkového počtu získaných bodů za řešení tří teoretických a jedné praktické úlohy 
získá 8 % nejlepších řešitelů zlatou medaili, dalších 17 % řešitelů stříbrnou medaili a dalších  
25 % řešitelů medaili bronzovou. Následuje 17 % řešitelů s čestným uznáním. Z českého  
družstva získali dva řešitelé stříbrnou medaili a tři řešitelé medaili bronzovou. Michal Koutný 
získal medaili stříbrnou. 

Po gymnáziu Michal vystudoval informatiku na Matfyz (MFF UK). S hobby fyzikou  
pokračoval během studia organizováním semináře FYKOS. Po absolvování pracuje ve firmě na 
open-source software, jeho práce se týká přímo operačního systému Linux. 
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Klikatá cesta z Třebíče do Westminsteru 
Filip Murár, maturitní ročník 2013 – G  
 
Jak se dostat z českého gymnázia ke studiu na Cambridge nebo k zaměstnání v Londýně?  
Pro některé to může být uskutečněním celoživotního snu a dlouhodobého plánu; pro mě to bylo 
výsledkem dlouhého procesu hledání, nejistoty a opakovaného přehodnocování svých kariér-
ních vyhlídek. Nejistota však není jen pocit, který vzbuzuje pesimismus a pochybnosti. Může 
být i katalyzátorem zvědavosti a hnací silou zábavného procesu učení a objevování. Právě tím 
se asi nejvíc vyznačoval můj čas na třebíčském gymnáziu. 

České středoškolské prostředí nabízí celou řadu možností, jak si ještě před maturitou  
vyzkoušet různé obory do větší hloubky, než se jim věnují školní osnovy. Jednou z nich jsou 
olympiády v různých předmětech. Ty jsou skvělou příležitostí, jak proniknout nejen dále do 
oboru, který člověka zajímá, ale také jak získat nezapomenutelné zážitky a zlepšit si  
středoškolský „životopis“. Já jsem se například díky soutěžení ve fyzikální olympiádě podíval  
na univerzity a výzkumné instituty po celém Česku a mezinárodní kola astronomické olympiády 
mě zavedla do až italského Terstu, brazilského Ria či řeckého Volosu.  

Není ale třeba vyhrávat olympiády; účast 
v méně prestižních aktivitách může být stejně 
tak uspokojivá. Díky řešení matematického a  
fyzikálního korespondenčního semináře –  
soutěží s malým rozpočtem organizovaných nad-
šenými studenty-dobrovolníky z českých  
univerzit – jsem několikrát do roka dostal omlu-
venku od MFF UK a místo školy trávil týden  
někde v přírodě přednáškami o pokročilé mate-
matice a hraním bojových her. Právě tady jsem 
se potkal jak s vysokoškoláky z Prahy, tak  
s ambiciózními vrstevníky, díky kterým jsem  
začal přemýšlet o studiu v zahraničí.  

Co ale vlastně studovat? Na jaký obor bych 
se měl hlásit? Ač se mohlo zdát, že odpověď je 
jasná – studovat fyziku se zaměřením na astrofy-
ziku – zdráhal jsem se volit životní dráhu jen na 
základě toho, v jakých oborech existují středo-
školské soutěže. Proto jsem se snažil hledat 
 i jiné příležitosti, jak si rozšířit obzory. Například 
v rámci kroužku psychologie v Pedagogicko- 
psychologické poradně v Třebíči jsem se učil,  
co obnáší psychoterapie, a podílel se na tvorbě 
preventivních programů proti šikaně. Díky inter-
netovým serverům jako coursera.org nebo 
edx.org jsem zase sledoval vysokoškolské kurzy 
z filozofie či genetiky. Uvědomil jsem si tak,  
že mě fascinuje nejen věda o neživé přírodě, ale 
také obory studující lidské tělo a lidskou mysl. 
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Studium na Cambridge, konkrétně obor přírodní vědy, tak pro mě byla skvělá volba, 
protože mi umožnilo dále poznávat nové předměty a kombinovat je dle mých zájmů. Během tří 
let bakalářského studia jsem byl schopen věnovat se kromě matematiky a fyziky také  
geologii, neurovědě a filozofii vědy, tedy kombinaci, která by na univerzitách v Česku nebyla 
možná. Nakonec jsem se rozhodl věnovat se naplno experimentální psychologii, vědeckému 
oboru, který zkoumá lidskou mysl, chování a fungování mozku. V rámci psychologie jsem si 
zamiloval podobor úsudku a rozhodování, který se věnuje tomu, jak běžní lidé reagují  
v každodenních situacích a proč se občas chováme systematicky iracionálně.  

Nechtěl bych ale budit představu, že skákat od oboru k oboru je jednoduché. Poté co jsem 
opustil fyziku a přešel k psychologii, mě pravidelně pronásledovala obava, že jsem zahodil svůj 
potenciál a přešel od respektovaného a lukrativního oboru k jakési „rádoby vědě“. Mnoho 
mých cambridgeských spolužáků mělo od začátku jasno, čím chtějí být: vědci, právníky,  
bankéři, a od prvního ročníku k tomu cíleně směřovali své úsilí, počínaje letními stážemi a konče 
pohovory a nabídkami práce již během studia. Já naopak dlouho nevěděl, co chci dělat, a tak 
mi možnosti stáží unikaly a v době magisterské promoce jsem stále neměl žádnou  
pracovní nabídku. To bylo obzvlášť v kontrastu s mými spolužáky velmi stresující. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nakonec jsem ale rád, že jsem se touto trnitou cestou vydal. Již třetím rokem pracuji  

v britské firmě The Behavioural Insights Team, která se snaží skrze rigorózní studie o lidském 
chování zlepšovat státní aparát a pomáhat neziskovým organizacím zvýšit jejich pozitivní  
dopad. V roli výzkumníka se věnuji z části matematickému modelování a statistice, z části  
aplikaci psychologické vědy, a podařilo se mi tak skloubit mé dvě zdánlivě neslučitelné záliby. 
Na rozdíl ode mne mnozí ze spolužáků, kteří měli od začátku studia jasno, teď dělají doktoráty 
v oborech, o které ztratili zájem, nebo pracují v prestižních firmách v rolích, které jim nedávají 
smysl a pocit uspokojení. 

Závěrem tedy: Pokud jakožto středoškoláci nevíte, co dál studovat nebo kde byste jednou 
chtěli pracovat, nezoufejte – máte spoustu času na to přijít. Zároveň ale tím časem neplýtvejte. 
Využijte příležitostí, které vám dává škola a svět internetu, a nepřestávejte být zvídaví.  
Zpestříte si tak nejen svoje mládí, ale otevřete si cestu k bohatšímu a více naplňujícímu  
pracovnímu životu. 
 



ZVONEK – 150 GTR 

O autorovi 
Zdeněk Tůma 
 
Filip Murár absolvoval osmiletý typ studia na Gymnáziu v Třebíči. Maturoval v roce 2013. Jeho 
nadání bylo všestranné, ale zaměřoval se především na fyziku, astrofyziku a matematiku. 

Pravidelně se účastnil řady krajských, celostátních i mezinárodních soutěží a olympiád,  
a to i v kategoriích určených pro starší studenty. Například nejvyšší kategorii fyzikální  
olympiády určenou pro studenty čtvrtých ročníků řešil už ve druhém ročníku a dokázal  
postoupit z krajského kola do kola celostátního, ve třetím ročníku ve stejné kategorii krajské 
kolo vyhrál a v celostátním kole se umístil v pásmu vítězů a ve čtvrtém ročníku opět krajské 
kolo vyhrál a v celostátním kole se umístil na čtvrtém místě. Postoupil tehdy do užšího výběru 
přípravy na mezinárodní fyzikální olympiádu.  

Největších úspěchů dosahoval Filip v astrofyzice. Osmkrát postoupil do celostátního kola 
astronomické olympiády (někdy nejen ve své kategorii, ale i v kategorii vyšší), vždy se umístil 
do pátého místa a třikrát zvítězil. Třikrát se účastnil mezinárodní astronomické olympiády (IAO 
2008 v Itálii, IOAA 2011 v Polsku, IOAA 2012 v Brazílii (stříbrná medaile)). Přitom postoupil i na 
IAO na Krymu, ale český tým nakonec nebyl na tuto soutěž vyslán. 

Filip Murár si také dokázal samostatně vyhledávat cesty k získávání znalostí a zkušeností. 
Byl účastníkem dlouhodobé vědecké stáže na Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondře-
jově v rámci projektu Otevřená věda, zúčastnil se 2. studentské konference Otevřené vědy. 
Byl jeden z vítězů finále celostátní soutěže Expedice Mars zahrnující několikadenní pobyt 
v Euro Space Center v Belgii. V roce 2012 zvítězil v krajském kole Studentské odborné činnosti 
s prací „Měření a zpracování dvojstaničních pozorování televizních meteorů“, postoupil do ce-
lostátního kola, kde se umístil na vynikajícím třetím místě. 

Jeho cílevědomé úspěšné rozvíjení nadání bylo oceněno i v rámci krajské soutěže Talent 
Vysočiny. Byl třikrát vyhlášen jako Talent Vysočiny v přírodovědných oborech a k tomu dostal 
dvakrát navíc cenu hejtmana kraje za mimořádné studijní úspěchy.  

Navíc byl v říjnu 2013 vyznamenán nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český tým na mezinárodní astronomické olympiádě v Riu, Filip Murár druhý zleva 
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Zkontrolujte si… 

Přijímací zkoušky na gymnázium v době před Cermatem – Řešení 
 
Řešení (osmileté studium) 

1. Stůl stojí 4 600 Kč, jedna židle stojí 2 350 Kč. 
2. a) 9 990, 9 909, 9 099. Rozdíl je 891. 

b) 5, 25 
c) Petr si myslí číslo 102. 

3.  Jirka a Milan budou od sebe vzdáleni 10 km. 
4.  Obvod vyšrafovaného obrazce je 48 cm. 
5.  a)|MN| = 3,5 cm, |NO| = 4,5 cm, |MO| = 3 cm 

b) Na obrázku je 5 trojúhelníků. 
6. Žebřík je dlouhý 2,6 m. 
7. Čtvrtina hladiny rybníka se pokryje za 6 dní. 
8. a) 2, 4 
    b) 3, 6 
 
 

Řešení (čtyřleté studium) 

1.    yxyx
yx




;0,;
1

 

 2. a) 9 % ze 44 kg je 8 360 g 
      b) 2,55 l ze 750 cl je 34 %  
      c) Neznámé číslo je 300. 
      Každý dílčí úkol byl hodnocen 2 body. 
 
3. Postup:   
                   1. AC = b = 6 cm  

                   2. Thaletova kružnice nad AC   

                   3.  cmvrCk c 5,3;  ; 

4. kThX     

5.  cmarCl 4;      

6. AXlB   7. ABC  

    Ve zvolené polorovině má úloha dvě řešení. 
 
4.  Rychlost nákladního auta je 27 km/h, rychlost osobního auta je 54 km/h. 

5.  x = -21   L(-21) = P(-21) = 
8

35
     

6.  Do nádoby se vejde 100 l vody.    (Výpočet 100,48 l vody.) 
 
7.  První auto odvozí stavební materiál za 9 hodin, druhé za 18 hodin. 
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Zajímavá matematika – 5. kolo – 2000/2001 – Řešení  
 
Prima, sekunda a tercie 
 
1. Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka mluvila vždy pravdu, Berta vždy lhala a 
Cecílie někdy mluvila pravdu, někdy lhala. Ke dvoru přijel cizí princ a žádal krále o ruku Anežky. 
Král ho zavedl do komnaty, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. Slíbil, že mu Anežku dá, 
pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé položit jedinou otázku. Princ se každé  
z princezen zeptal, jak se jmenuje ta, která sedí uprostřed. Princezna sedící vlevo odpověděla,  
že Anežka, princezna sedící uprostřed řekla, že Berta, princezna sedící vpravo odvětila, že Ce-
cílie. Na základě těchto odpovědí princ Anežku poznal a byla slavná svatba. Jak princ uvažoval? 
 
Řešení: 
Nejprve princ zjistil, která princezna sedí uprostřed. Sama o sobě tvrdila, že je Berta. Nebyla 
to Anežka, protože ta by nemohla lhát, že je Berta. Nebyla to Berta, protože ta by neřekla 
pravdivě, že je Berta. Byla to tedy Cecílie. Princezna sedící vpravo tuto princeznu označila prav-
divě jako Cecílii, je tedy Anežka. 
 
2. Máme deset pytlů s mincemi. Víme, že v jednom z nich jsou falešné mince; každá z nich je 
o desetinu gramu lehčí než pravá. V ostatních pytlích jsou mince pravé. Známe přesnou hmot-
nost pravé mince a máme k dispozici dostatečně přesné váhy a závaží. Jak zjistíme pomocí 
jediného vážení, v kterém pytli jsou falešné mince? 
 
Řešení: 
Z prvého pytle vybereme jednu minci, z druhého dvě atd., obecně z n-tého pytle n mincí. Tyto 
mince zvážíme. Rozdíl hmotnosti 55 pravých mincí a hmotnosti, kterou zjistíme, je roven tolika 
desetinám gramu, z kolikátého pytle jsou falešné mince. 
 
Začátečníci - kvarta, kvinta, sexta, první a druhý ročník 
 
1. Pět rybářů se vydalo spolu na lov; jmenovali se Kapr, Mřínek, Vokoun, Cejn a Štika. Každý  
z nich ulovil jednu rybu; tyto ryby byly náhodou zase kapr, mřínek, okoun, cejn a štika. Nikdo 
z nich nechytil tu rybu, jejíž jméno nesl. Pan Cejn nechytil štiku a pan Štika nechytil cejna. Štiku 
ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun; nebyl to kapr. Jakou rybu ulovil pan Kapr? 
 
Řešení: 
Sestavíme si následující tabulku: 
 

 
K M o c s 

K -     

M  -    

O   -   

C    - - 

Š    - - 
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Řádky značí rybáře, sloupce ryby. Znaménka minus značí případy, které jsou výslovně vylou-
čené. Zbývá údaj o tom, že štiku ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun, a že tato ryba 
nebyla kapr. Štiku tedy neulovil pan Kapr a můžeme si do příslušného políčka napsat další  
minus. Neulovil ji ani pan Vokoun, nemohl být jmenovcem ryby, kterou sám chytil. Štiku tedy 
chytil pan Mřínek. Cejna mohl ulovit už jen pan Kapr nebo pan Vokoun. Kdyby ho chytil pan 
Vokoun, pak by pan Cejn chytil štiku, což není možné. Tedy cejna chytil pan Kapr. Výsledná 
tabulka pak vypadá takto: 
 

 
K M o c š 

K - - - + - 

M - - - - + 

O - + - - - 

C  -  - - 

Š  -  - - 

 
Nevíme, jaké ryby chytili pánové Cejn a Štika, v obou případech to mohl být kapr nebo okoun. 
Na to se však úloha neptá. 
 
2. Doktor Watson dal jednou Sherlocku Holmesovi tuto hádanku: ”V zahradě si hrají jednak 
mé děti, jednak děti mého bratra, mé sestry a mého strýce. Nejvíce dětí je mých, nejméně 
strýcových; bratrových dětí je více než sestřiných. Všech je příliš málo na to, aby mohly utvořit 
dvě devítičlenné skupiny. Součin počtů dětí jednotlivých rodin je roven číslu mého domu. Kolik 
je kterých dětí?” Sherlock Holmes se zamyslil a po chvíli odpověděl, že mu tyto údaje nestačí, 
potřeboval by ještě vědět, kolik je strýcových dětí. Když mu to doktor Watson sdělil, Holmes 
úlohu vyřešil. Po mnoha letech se s touto úlohou seznámil Holmesův vnuk pan Hopkins. Ten 
ovšem neznal číslo domu, v němž pobýval doktor Watson, ani počet dětí jeho strýce. Přesto i 
on hádanku vyřešil. Dokážete to i vy? 
 
Řešení: 
Nechť a, b, c, d jsou po řadě počty dětí doktora Watsona, jeho bratra, sestry a strýce. Nechť  
N je číslo domu doktora Watsona. Pak platí a > b > c > d, a + b + c + d < 18, a.b.c.d = N. Samo-
zřejmě a, b ,c, d, N jsou přirozená čísla. Kdyby bylo d >= 3, bylo by c >= 4, b >= 5, a >= 6 a tedy 
a + b + c + d >= 18. Tedy d = l nebo d = 2.  
Nyní nastává piplavá práce vypsat všechny přípustné čtveřice (a, b, c, d) a určit jejich součiny. 
Provedeme-li to, zjistíme, že jsou tři čtveřice o stejném součinu, a to (5,4,3,2), (6,5,4,1), a 
(8,5,3,1). Libovolné dvě přípustné čtveřice, z nichž alespoň jedna nepatří mezi uvedené, mají 
součiny různé. Některá z uvedených čtveřic je tedy řešením, jinak by Holmes mohl úlohu  
vyřešit i bez počtu strýcových dětí.  
Kdyby bylo d = 1, nestačil by mu ani tento údaj. Měl by stále ještě dvě možnosti.  
Je tedy d = 2, a = 5, b = 4, c = 3, N = 120. 
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Pokročilí - septima, oktáva, třetí a čtvrtý ročník 
 
1. Kdesi v Orientu je Město Mudrců. Svůj název má od toho, že jeho obyvatelé vědí všechno 
na světě kromě jediné věci: Nikdo z nich neví, zda jeho manželka je věrná (o cizích manželkách 
to ví). Jednoho dne vydal sultán ferman, v němž oznamoval, že se v Městě Mudrců vyskytuje 
ženská nevěra, a nařizoval, aby každý muž z tohoto města, jakmile u své ženy zjistí nevěru,  
ji ještě téhož dne zabil. Třicátého dne po vydání fermanu všichni manželé nevěrných žen své 
manželky zabili. Kolik bylo nevěrných manželek? 
 
Řešení: 
Úloha se řeší matematickou indukcí.  
Dokážeme tvrzení: Je-li počet nevěrných žen v Městě Mudrců roven n, pak budou zabity  
n-tého dne.  
Je-li n = 1, pak manžel nevěrné ženy ví, že všechny ženy ostatních mužů jsou věrné. Protože se 
však ze sultánova fermanu dověděl, že existuje aspoň jedna nevěrná žena, pozná, že to musí 
být ta jeho, a zabije ji hned prvního dne. Předpokládejme nyní, že tvrzení platí pro n = k,  
kde k je nějaké přirozené číslo.  
Nechť počet nevěrných žen je k + 1. Manžel každé z nich ví o k nevěrných ženách ostatních 
mužů. Když tedy uplyne k dní, uvažuje takto: Dejme tomu, že moje žena je věrná. Pak existuje 
pouze k nevěrných žen. Tedy podle indukčního předpokladu by měly být zabity už včera.  
Protože se tak nestalo, je nevěrných žen nikoli k, ale k + 1 a patří k nim i moje žena. Nato ji 
zabije, což mělo být dokázáno.  
Z tohoto tvrzení plyne, že nevěrných žen bylo třicet. 
 
2. Koňský handlíř se vrací z jarmarku. Přijde k mostu, kde potká čerta. Čert mu říká: „Vím,  
o kolik jsi dnes ošidil lidi. Mohu ti tvé jmění rozmnožit. Pokaždé, když přejdeš tento most, 
všechny peníze v kapse se ti zdvojnásobí. Po prvním přejití mostu mi však musíš zaplatit pade-
sát korun, po druhém 100 korun a po každém dalším vždy o 50 korun více než po předešlém.“  
Handlíř přešel několikrát most a jmění mu narůstalo. Pak však mu začaly peníze ubývat, až 
nakonec zůstal čertovi dlužen. Kdyby měl na začátku o haléř víc, nemohlo se mu to stát. Kolik 
peněz měl handlíř na začátku? 
 
Řešení: 
Měl 99 korun a 99 haléřů. Kdyby měl 100 korun, přibylo by mu po každém přejití mostu a 
příslušném zaplacení padesát korun. Takto mu po každém přejití přibude padesát korun minus 
2n haléřů. Samozřejmě 2n při rostoucím n roste, tedy handlíř skutečně zchudne. 
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Logické úlohy – řešení 
Logické úlohy pro vás připravila Jitka Klusáčková 
 

1. Na místo otazníku patří číslo 12. V kroužku je vždy ciferný součet číslic v číslech v kroužcích, 
od nichž vede k danému kroužku šipka. 

2. Sofie má narozeniny 16. července. Z prvního Albertova výroku (resp. jeho druhé části) zjis-
tíme, že datum narození nemůže být 19. 5. ani 18. 6. neboť pak by Bernard věděl, kdy se Sofie 
narodila (tato čísla se v Sofiině seznamu neopakují) a Albert, který zná měsíc narození tak ví, 
že Sofie nemohla Bernardovi říct ani číslo 18 ani 19. Bernard nyní říká, že nejprve nevěděl, ale 
že teď již celé datum zná, a protože Bernard zná den Sofiina narození, a ví, že si Albert byl jistý, 
že to po první Sofiině informaci to nemůže Bernard určit, můžeme usoudit, že Sofie se nena-
rodila ani v květnu ani v červnu (Albert zná měsíc narození). A pokud Bernard již ví, a hned 
poté to ví i Albert, dovodíme, že jediný možný den je právě 16. 7., neboť číslo 14 se opakuje  
v červenci i v srpnu a v srpnu jsou na výběr ještě další dvě data (Albert zná měsíc narození, 
Bernard den). 

3. Vybereme 1 kus ovoce z bedýnky s nápisem JABLKA A POMERANČE. Nyní mohou nastat dvě 
možnosti/A, B: 
A. Vytáhneme jablko. Potom jsou v této bedýnce jablka (víme, že cedulka JABLKA A POME-
RANČE neříká pravdu), dáme na ni cedulku JABLKA. Tam, kde byl nápis JABLKA, musíme dát 
nápis POMERANČE (neboť tento je také na nesprávné bedýnce a nemůžeme pouze vyměnit 
cedulky JABLKA a JABLKA A POMERANČE) a konečně cedulku JABLKA A POMERANČE dáme 
tam, kde předtím byla cedulka POMERANČE.  
B. Vytáhneme pomeranč. Další úvaha je analogická jako v předchozím případě. 

4. Vzdálenost, kterou urazí Peškovy nohy je 2𝛑r, vzdálenost, kterou urazí Peškova hlava je  
2𝛑(r + h), kde h je výška Peška. Rozdíl těchto vzdáleností je 2𝛑(r + h) - 2𝛑r, což je 2𝛑h. Nezáleží 
tedy na tom, kolem čeho Pešek chodí, rozdíl uražených vzdáleností bude vždy 2𝛑h, závisí tedy 
pouze na výšce Peška. Tedy např. má-li Pešek 1,8 m, rozdíl ve vzdálenostech je ve všech přípa-
dech cca 11 m. 

5. Mezera, která vznikne, bude dost velká na to, aby myš pod lanem v pohodě prolezla. 
Délka lana v prvním případě by byla rovna obvodu, tedy 2𝛑R (R je poloměr Země v metrech), 
ve druhém případě 2𝛑R+1 (v metrech), tedy platí: 2𝛑R+1 = 2𝛑(R+x), x je rozdíl poloměrů obou 
případů. Tedy: 2𝛑R+1 = 2𝛑R +2𝛑x, tzn. 2𝛑x = 1 a z toho plyne, že x = 1/2𝛑 metrů, což je asi  
16 cm. 

6. 1. vážení: bez použití závaží – rozdělíme 1 kg mouky na rovnoramenných vahách na poloviny, 
získáme tak dvakrát 500 g mouky 
2. vážení: opět bez použití závaží: 500 g mouky rozdělíme na poloviny. Nyní máme 3 hromádky: 
500 g, 250 g a 250 g. 
3. vážení: na jednu misku vah dáme obě závaží (tj. 50 g) a odvážíme 50 g mouky, které odebe-
reme z jedné 250 g hromádky. Zůstane nám tedy hromádka 200 g mouky, a pokud sesypeme 
odvážených 50 g a hromádky o 250 g a 500 g, budeme mít právě 800 g mouky. 
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