
 

Zpráva o průběhu 54. ročníku FO v Pardubickém kraji 
 
 
Fyzikální olympiádu v Pardubickém kraji ve školním roce 2012/2013 zajišťovala krajská 
komise ve složení RNDr. Vícha (předseda), Mgr. Holický (místopředseda), PhDr. Jarešová, 
Ph.D., Mgr. Pošta, Mgr. Sigl a čtyři okresní komise, jejichž předsedové byli Mgr. Kacálek, 
Mgr. Novotný, Mgr. Falta a Mgr. Holický. 
 
Krajská komise provozuje stránky FO Pardubického kraje na adrese Gymnázia, Pardubice, 
Dašická 1083: www.gypce.cz. Zde jsou zveřejňovány kontakty, termíny, aktuality a 
výsledkové listiny. Další informace byly zasílány především mailem, diplomy a ceny vítězům 
byly zasílány poštou. 
 
Krajské kolo kategorie A se konalo 25.1.2013 na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, 
okresní kola kategorií E a F se konala 26.3.2013 ve čtyřech okresech, krajské kolo kategorie E 
se konalo 18.4.2013 na ZŠ Resslova v Pardubicích, krajské kolo kategorií B, C a D se konalo 
3.5.2013 na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. 
 
Do krajských kol A, B, C, D byli pozváni řešitelé základního kola, kteří splnili definované 
požadavky. Jejich opravené úlohy byly zaslány krajské komisi na Gymnázium Dašická. 
Do krajských kol středoškoláků postoupili studenti pouze z gymnázií: G Pardubice, Dašická, 
G Polička, G Ústí nad Orlicí, G Moravská Třebová, G Svitavy, G Litomyšl, G Žamberk, 
G Jevíčko, G Vysoké Mýto, G Svitavy, G Chrudim, G Hlinsko. 
 
Úspěšnost studentů v krajském kole zachycuje následující tabulka: 
 
 
A: 12 soutěžících  5 úspěšných řešitelů 1 úspěšný účastník 6 účastníků 

B: 11 soutěžících  4 úspěšní řešitelé 1 úspěšný účastník 6 účastníků 

C: 22 soutěžících  3 úspěšní řešitelé    19 účastníků 

D: 19 soutěžících  9 úspěšných řešitelů 4 úspěšní účastníci 6 účastníků 

E: 23 soutěžících  22 úspěšných řešitelů    1 řešitel 
 
Kategorie A a B byly opraveny v den konání krajského kola a předběžné výsledkové listiny  
byly týž den uveřejněny na internetu. Předběžné výsledkové listiny v kategoriích C a D byly 
uveřejněny do 14 dnů. Poté, co Ústřední komise FO dostala bodové hodnocení ze všech krajů, 
stanovila na celostátní úrovni úspěšné řešitele a v krajích byli stanoveni i úspěšní účastníci. 
Na základě tzv. modifikovaných bodů bylo upřesněno pořadí tak, aby se nikde nedělili dva 
soutěžící o stejné místo (požadavek programu Excelence). Pak mohly být zveřejněny konečné 
výsledkové listiny včetně úspěšnosti. 

Celostátní kolo kategorie A se konalo 26.2. – 1.3.2013 v Brně. Z Pardubického kraje se 
zúčastnili: Viktor Skoupý (úspěšný řešitel), Jiří Trnka (úspěšný řešitel), Tomáš Kodytek 
(úspěšný účastník), Jan Baláš (úspěšný účastník), Lukáš Novotný (účastník) 
 

Výsledky krajských kol A, B, C, D byly zapsány do 31.5.2013 do programu Excelence. 
 
Výsledkové listiny byly zaslány s cenami a diplomy na jednotlivé školy. 
 
10.6.2013        RNDr. V. Vícha 


