Medzinárodná geodetická súťaž IG5 v Duchcove v Českej
republike
12. - 14.04. 2019

Ani sa nám nechce veriť, že už po 14-tykrát sme sa v dňoch 12.-14.4.2019 zúčastnili medzinárodnej
geodetickej súťaže IG5 (International Geodetic Pentathlon). Tento rok sa konala v Českej republike v meste
Duchcov v Krušných horách pod záštitou námestníka hejtmana Ústeckého kraja - pána Mgr. Bc. Petra
Šmída.
14. ročníka súťaže sa zúčastnilo 32 trojčlenných zmiešaných družstiev z 18 stredných škôl so zameraním na
geodéziu, kartografiu a kataster, a to z Českej republiky 7 škôl, zo Slovenskej republiky 5 škôl, z Maďarska
3 školy a po prvýkrát sa v tejto súťaži zúčastnili aj 2 školy z Poľska.
Už niekoľko týždňov pred samotnou súťažou naši reprezentanti z III.G Kristínka Drdáková, Dominika
Hlavatá a Jakub Lichner a zo IV.GG Katka Oráviková, Jaroslav Kán a Marek Pojezdal usilovne trénovali
nielen geodetické úlohy pod vedením Ing. Dudoňa a Ing. Šutarikovej, ale aj beh.
Na ďalekú cestu sme sa vydali už vo štvrtok večer vlakom do Bratislavy, kde sme si počkali na autobus
z Lučenca, v ktorom sa už viezli všetky slovenské družstvá spolu so žiakmi z Budapešti. Čakanie na autobus
bolo celkom dramatické, vzhľadom na to, že Hlavnú stanicu o polnoci zatvárajú a my sme museli čakať
v nepríjemnej zime a v bratislavskom vetre pred stanicou na vytúžený autobus.
Ráno sme celí dolámaní vystúpili v mestečku Duchcov, ktoré sme si mali čas prejsť, kým začala oficiálna
registrácia. O tom, že to bola významná akcia, svedčilo aj to, že o nás vedeli aj miestni obyvatelia a ochotne
nám pomáhali pri orientácii v meste.
Po registrácii na Gymnáziu a strednej priemyselnej škole v Duchcove si mohli všetci súťažiaci preskúšať
prístroje a pomôcky, s ktorými sa na súťaži meralo. V škole bola aj výstava najmodernejších prístrojov
firmy Leica.
Čas do slávnostného otvorenia súťaže si žiaci vyplnili súťažnými úlohami „Poznej Duchcov“. Mali dané
indície, podľa ktorých museli nájsť významné miesta v meste, zistiť odhadom vzdialenosť dvoch sôch v
rybníku, určiť kubatúru fontány, zistiť, na akej budove sa nachádza nivelačný bod, odhadom zistiť výšku
fresky...
Súčasne sme mali pripravenú prehliadku zámku Duchcov, bývalej rezidencie rodu Valdštejnov, ktorý na nás
komentárom nadšeného sprievodcu dýchol svoju históriu. Prispel k tomu aj slávny taliansky dobrodruh a
svetobežník Giacomo Casanova, ktorý na zámku zvečnil a zavŕšil svoj život.
Na tomto zámku vo Valdštejnskej sále bola táto súťaž aj slávnostne otvorená pani riaditeľkou GSPŠ Ing.
Janou Polákovou, ktorá privítala všetkých zúčastnených a poďakovala sponzorom, bez ktorých by sa táto
súťaž nemohla konať.
Po spoločnej fotografii a presune do školy nasledovali stručné organizačné pokyny od hlavného organizátora
súťaže Ing. Jiřího Gärtnera.
Po dlhom dni sme sa presunuli do mesta Most, kde sme boli ubytovaní na internáte, ktorý nás veľmi
príjemne prekvapil svojím zariadením aj výbornou stravou
.
V sobotu vypukol DEŇ D už zavčas rána. O 7.00 odchádzala na štart prvá skupina súťažiacich (rozhodcovia
už o hodinu skôr). Ráno nás poriadne potrápilo počasie, na štarte dokonca snežilo.
O 7.30 vybehlo na trať prvé družstvo.

Štart 18-kilometrovej trasy (niektoré družstvá zabehli aj 22 km, keď sa stratili) bol pri gotickom kostole
Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je unikátny tým, že bol v roku 1975 presunutý po koľajniciach o 841
metrov, aby bol zachránený z mesta, ktoré bolo zrovnané so zemou kvôli ťažbe uhlia. Dokonca je zapísaný v
Guinessovej knihe rekordov ako preprava najťažšieho predmetu po koľajniciach.
Trasa pretekov z Mostu do Duchcova bola utajená a súťažiace tímy sa presúvali na stanoviská pomocou
vlastných ručných GPS prijímačov, súradníc stanovísk a orientačných bodov v systéme WGS-84 a mapy.
Trasa viedla aj cez výsypky hnedouhoľných lomov. Úlohou súťažiacich bolo absolvovať päť hlavných
stanovíšť, na ktorých vykonávali praktické činnosti typické pre geodetov, ako je centrácia a horizontácia
prístroja, nivelácia, určovanie výmery, trigonometrické určovanie výšok a vedomostný test. Na každom
stanovišti bola hodnotená rýchlosť splnenia úlohy s časovým obmedzením, ale aj presnosť. Komisia
rozhodcov pozostávala z učiteľov zúčastnených škôl zo Slovenska, Maďarska, Česka, ale i z pozvaných
odborníkov z praxe.
Počas dňa sa počasie zľutovalo a dokonca vykuklo aj slniečko. Cieľ pretekov približne po 3,5 hodinách bol
v záhradách Duchcovského zámku.
Pre učiteľov organizátori pripravili veľmi zaujímavý program, tzv. „Uhoľné safari“. Po nasadnutí do offroad áut a nasadení prilieb sme zblízka videli prírodu Mosteckej hnedouhoľnej panvy, ktorá je poznačená
desaťročiami intenzívnej baníckej činnosti prakticky na každom kroku. Uhlie sa tu ťažilo a dodnes ťaží
povrchovou metódou, kedy obrovské bagre odhrýzajú z krajiny a menia ju na obrovskú jamu. Obrovské
investície do rekultivácie však prinášajú svoje ovocie a napríklad umelé jazero, ktoré je desiatky metrov
hlbokou zatopenou ťažobnou jamou, a raz bude slúžiť ako rekreačná oblasť. V lome ČSA sme sa dostali
priamo k legendárnym ťažobným strojom KU800 a RK5000, ako aj na impozantnú vyhliadku na zámok
Jezeří nad okrajom hnedouhoľného lomu.
Čas do vyhlásenia výsledkov sme nemohli stráviť ináč ako prechádzkou ku kultovej reštaurácii Severka, kde
sa natáčal seriál Most, ktorý je v Čechách a obzvlášť v Moste nesmierne populárny. DYCKY MOST ! .
V reštaurácii sme sa stretli s mnohými súpermi
.
Aj keď naši žiaci bojovali z celej sily, nepodarilo sa im vystúpiť na stupne víťazov, čo ich veľmi mrzelo.
Najlepší v obidvoch kategóriách boli tento rok žiaci z Brna. Výsledky okolo 10. miesta sú však veľmi dobré
v takej silnej konkurencii. Ani Peťo Sagan ešte tento rok nevyhral a aký je vynikajúci cyklista
. Čo ale
vieme isto, budúci rok bojujeme zas. Štvrtáci dokonca dostali nápad, že prepadnú, aby sa zas mohli
zúčastniť.
Aj tento ročník súťaže opäť potvrdil dôležitosť a potrebu takýchto podujatí, pri ktorých sa nadväzujú
kontakty v odbore geodézie, kartografie a katastra na medzinárodnej úrovni. Na súťaži si žiaci preveria svoje
vedomosti, zručnosti a návyky v silnej konkurencii zahraničných škôl. Kladným prínosom tejto súťaže je
tiež nadväzovanie priateľstiev medzi študentmi, výmena skúseností medzi pedagógmi a odborníkmi z praxe.
Pre nás je to aj výborná spätná väzba, na základe ktorej môžeme povedať, že aj mladí majú záujem
vzdelávať sa na úkor svojho voľného času.
Na záver chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ale aj organizátorom tejto výnimočnej akcie.

A čo na to žiaci ?
Kristínka: „Súťaž sa mi veľmi páčila. Mohli sme si zmerať sily so študentmi rôznych geodetických škôl a s
mnohými sme sa aj skamarátili. Páčilo sa mi aj prostredie, kde sa súťaž konala. “
Katka: „Táto súťaž nás, mňa a mojich dvoch spolužiakov, opäť nadchla. Tentokrát sme nezvládli vyhrať, ale
napriek tomu sme sa mohli znova stretnúť a socializovať sa s blízkymi kultúrami okolitých krajín. Taktiež
sme odhalili krásne zákutia a divú zver v ďalekých Čechách. Obrovské ťažné stroje chytili za srdce nielen

Jara. Vyskúšali sme aj malinovku v slávnej českej krčme Severka. Prebehnúť 18 km nebolo vždy
jednoduché, ale spoločnými silami sme to zvládli a sme nadmieru spokojní, že sme si zase raz mohli
otestovať naše schopnosti,či už športové alebo geodetické. A napriek tomu, že ďalší rok už sa zúčastniť
nemôžeme, povzbudzujeme vás, mladších, nehanbite sa, skúste to, a veď predsa, je to len hra.“
Jaro: „Je to už druhý rok, čo som mal šancu zúčastniť sa na tejto súťaži. Aj napriek tomu, že nás domáci
pripravovali už rok dopredu na sklamanie, musím povedať, že súťaž mala veľmi vysokú úroveň. Geodetické
úlohy boli užitočné s využitím v praxi, veľmi podobné minulému ročníku. Nesklamala ani trať, na ktorej
sme mali šancu vidieť neskutočné povrchové bane v kontraste s tamojšou faunou (srnky a rodinka diviakov
neboli ničím výnimočným) a skutočne nádhernou prírodou, ktorej kráse mohli konkurovať možno len
tamojšie dievčatá. Ubytovanie bolo výborné, na internáte sme mali šancu stretnúť nespočetne veľa ľudí
venujúcich sa geodézii, porovnať si dojmy zo súťaže a povymieňať si odborné znalosti. Všetky tímy boli
skutočne veľmi priateľské, otvorené, nezávisle od národnosti. Nakoniec nesmiem zabudnúť spomenúť
najmä tím z Trenčína, ktorý sa zachoval skutočne kolegiálne, a potom, ako sa naša GPS navigácia ukázala
ako nepoužiteľná, nám nielen poskytli ich náhradnú GPS, ale aj obetovali vlastný čas, aby nás nimi naučili
pracovať, nakoľko boli troška iné.“
Marek: „ Tento rok som naposledy absolvoval geodetickú súťaž, na ktorú sme sa veľmi tešili a máme z nej
plno zážitkov. Či už z bratislavskej Hlavnej stanice, kde sa to hemží srandovnými ľuďmi, alebo priamo zo
súťaže, kde sme sa zblížili s inými národnosťami (niektorí trochu viac
..) a mali možnosť si precvičiť
cudzie jazyky. Trasa donútila niektorých siahnuť si na dno síl, ale pri kráse prírody a stretmi s divou zverou
stála za to.“

Ing. Petra Šutariková a Ing. Jozef Dudoň
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