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Podzimní přípravný seminář ChO 

před krajskými koly pro kat. A 
 

 
 
Dovolujeme si pozvat řešitele úloh 59. ročníku Chemické olympiády kategorie A na jednodenní 
přípravný seminář. 

Semináře se letos lze účastnit prezenčně v Brně na VUT a v Praze na VŠCHT, další možností je 
distančně sledovat stream přednášek v Praze nebo dodatečně zhlédnout záznam 
streamovaného semináře v Praze. 
 
 
Termín:   10. 11. 2022 v Brně, 11. 11. 2022 v Praze + stream 

Časové rozmezí:  10:00–17:00 (od 9:45 registrace) 

Místo konání:  Brno: VUT, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, Brno 

 Praha: VŠCHT Praha, budova A, Technická 5, Praha 6 

Přihláška a odkazy:  Přihlašujte se prosím přes přihlašovací formulář na webu ChO. 

 Odkaz na stream bude zaslán e-mailem po registraci na 
streamovanou verzi přednášky.  

Odkaz na záznam streamované přednášky bude zaslán po skončení 
seminářů všem přihlášeným na seminář. 

Potvrzení o účasti: Na vyžádání lze zaslat potvrzení o účasti. 

 

Program:  Program Brno: 

10:00–11:30 Organická chemie (Petra Ménová) 

11:30–13:00 Biochemie (Michal Kolář) 

14:00–15:30 Anorganická chemie (Alan Liška) 

15:30–17:00 Fyzikální chemie (Lukáš Tomaník) 

     Program Praha: 

10:00–11:30 Fyzikální chemie (Lukáš Tomaník) 

11:30–13:00 Biochemie (Michal Kolář) 

14:00–15:30 Organická chemie (Petra Ménová) 

15:30–17:00 Anorganická chemie (Alan Liška) 
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Doprava Praha: Pokud pojedete z vlakového „Hlavního nádraží“ nebo 
z autobusového nádraží „Praha-Florenc“, doporučuji jet metrem 
linky C a poté přestoupit na linku A a vystoupit na stanici 
„Dejvická“. Cena přestupní jízdenky na 30 minut (mělo by stačit) je 
31 Kč. Lze zakoupit i SMS jízdenku. 

Doprava Brno: Pokud pojedete z vlakového „Hlavního nádraží“, doporučuje se jet 
tramvají č. 12 a vystoupit na zastávce „Technologický park“. Cesta 
trvá cca 20 minut. 

Sraz a zahájení:  Praha: Sraz v posluchárně AI, kde bude probíhat i seminář. 

 Brno: Sraz ve vestibulu budovy chemické fakulty v 9:45. 

Oběd:  Účastníci prezenční formy mají zajištěn v místě konání oběd. 

Proplacení jízdného: Po doložení jízdenek a vyplnění formuláře pro vyúčtování bude 
možné si nechat zpětně nechat proplatit cestovní náklady. 
Formulář bude k dispozici na místě. 

Dotazy  S dotazy a případnými nejasnostmi se prosím obracejte na 
tajemnici ChO Zuzanu Kotkovou (Zuzana.Kotkova@vscht.cz, 
725 139 751). 

Těšíme se na Vás, tým ChO. 
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