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Stručný popis řešení projektu 

Projekt Do Afriky a Asie na kole je formou, jak prezentovat zážitky studenta PřF Marka 

Sovy z cest na kole do Maroka a do Íránu studentům Univerzity Palackého v Olomouci a širší 

veřejnosti. Jako geograf chápe, že cestování je jeden z nejlepších způsobů, jak poznat svět. 

Podělit se o zkušenosti z cestování na kole, přiblížit život lidí v severní Africe a na Blízkém 

východě a zvelebit prostředí Přírodovědecké fakulty, to byly cíle tohoto projektu. Dílčím cílem, 

u kterého však nelze kontrolovat naplnění, bylo motivovat studenty i veřejnost k cestování. Za 

účelem naplnění cílů byla realizována přednáška Na kole na Damávand, která proběhla 7. 11. 

v aule Přírodovědecké fakulty a věnovala se cestě na kole do Íránu. Přednáška byla spojena 

s vernisáží výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole. V té byly vystaveny, dle autora, 

nejzajímavější záběry z cesty do Maroka a Íránu, které rovnoměrně zachycují cestování na 

kole, setkávání s místní kulturou a přírodní úkazy. Vystavených fotografií o velikost A5 bylo 

celkem 37. Výstava byla a je stále umístěna v 2. podlaží hlavní budovy PřF v prostorách před 

katedrou geografie a po domluvě bude probíhat až do 20. prosince 2017.  

Za účelem přitáhnutí pozornosti k realizovaným akcím byla zvolena vhodná propagace. 

Na webových stránkách katedry byl vystaven plakát upozorňující na přednášku i vernisáž, 

který byl zveřejněn i na osobních cestovatelských stránkách autora na facebooku. Postupně 

vyšli články v Olomouckém deníku, Hanáckých novinách, Žurnálu UP a v studentském 

časopise Helena v krabici. Více o propagaci dále v textu. 

Na samotné přednášce spojené s vernisáží byla kontrolovaná účast. Do podpisových 

archů se podepsalo 132 osob. Přišlo 69 mužů a 63 žen. Je zajímavé, že akce nezasáhla pouze 

studenty či zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci, ale i širší veřejnost. 37,1 % 

zúčastněných studuje nebo pracuje mimo univerzitu. Dále třetina účastníků (33,3 %) je spjata 

s prací či studiem na UPOL. Necelá třetina (29,5) kolonku škola/zaměstnavatel v podpisovém 

archu nevyplnila. Faktem je, že se nepodařilo zachytit všechny účastníky akce, protože se 

podpisová listina v průběhu přednášky nedostala ke všem. Dle Obr. 3 se dá předpokládat, že 

účast byla vyšší (odhad 160 osob). 

Na panelu, na kterém byly vystaveny fotografie byl také umístěn podpisový arch, do 

kterého se v průběhu v rozmezí od 8. do 24. listopadu podepsalo 48 osob a svým podpisem 

potvrdili prohlédnutí výstavy. 

 
Obr. 1: Podíl účastníků přednášky spojené s vernisáží dle pohlaví a zaměstnání/studia 
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Seznam kontrolovatelných výstupů   

Samotné akce projektu Do Afriky a Asie na kole 

 

Akce Datum Počet účastníků 

Přednáška Na kole na Damávand 7. 11. 2017 132 potvrzených 

Vernisáž výstavy Do Afriky a Asie na kole 7. 11. 2017 132 potvrzených 

Výstava Do Afriky a Asie na kole 7. 11.–20. 12. 2017 48 podepsaných 

Návrh na pokračování v projektu 

Nabízí se možnost dále v projektu pokračovat. V termínu 6. – 7. 1. a 12. – 14. 1. 2018 je již 

domluvená cestovatelská přednáška v rámci festivalu Cyklocestování v Hradci Králové, resp. 

Frýdku-Místku. Dále má autor rozjednanou možnost uspořádat cestovatelskou přednášku ve 

Vědecké knihovně města Olomouce. Rozjednána je taktéž výstava fotografií Do Afriky a Asie 

na kole na Gymnáziu Hejčín Olomouc. Na všech těchto akcích bude Univerzita Palackého 

v Olomouci, katedra geografie a potažmo i geografie obecně propagována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propagace projektu na webu a formou novinových článků 

Článek – Olomoucký deník, online, 24. 10. 2017, počet přečtení – 2664 (k 31. 10. 2017) 

„Na kole z Olomouce do Íránu. Největší nepříjemnost byli psi, říká Marek Sova“ 

Dostupné z: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/na-kole-z-olomouce-do-iranu-nejvetsi-

neprijemnost-byli-psi-rika-marek-sova-20171024.html 

Článek – Žurnál UP, online 24. 10. 2017, počet přečtení – 161 (k 20. 11. 2017) 

„Student projel na kole Maroko i Írán, fotografie vystaví na přírodovědecké fakultě“ 

Dostupné z: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/student-projel-na-kole-maroko-i-

iran-fotografie-vystavi-na-prirodovedecke-fakulte/ 

Článek – Helena v krabici, online, 21. 11. 2017 

„Cestovatel Marek Sova o cestě do Teheránu: „Dá se to v jedněch trenýrkách.“ 

Dostupné z: https://www.helenavkrabici.cz/clanky/cestovatel-marek-sova-da-se-to-i-v-

jednech-trenyrkach/ 

Článek – Helena v krabici, tištěná verze, 13. 11. 2017 

„Íránskou hranici jsme přejížděli nadvakrát,“ říká cestovatel Marek Sova“ 

Dostupné z: viz příloha 1 

Článek – Olomoucký deník, tištěná verze, 17. 10. 2017 

„Na vrcholu Araratu mi vyhrkly slzy“ 

Dostupné z: viz příloha 2 

 

Plakát – Na kole na Damávand, zveřejněn na webu katedry a FB stránce autora projektu 

Dostupné z: viz příloha 3 

Ostatní články o cestování M. Sovy, kde je zmíněna UPOL, Přf, nebo katedra 

geografie 

Článek – Hanácké noviny, online i tištěné verze, 30. 6. 2017 

„Z Olomouce do Teheránu, cestu bude mladý cyklista značit samolepkami“ 

Dostupné z: http://www.hanacke-noviny.cz/745/olomouce-teheranu-cestu-bude-mlady-

cyklista-znacit-samolepkami/ 

Článek – Hanácké noviny, online i tištěná verze, 30. 10. 2017 

„Cyklisté zvládli 5500 km. „Šlo to i v jedněch trenkách“ 

Dostupné z: http://www.hanacke-noviny.cz/1998/cykliste-zvladli-5-500-kilometru/ 

Článek – Olomoucký deník, tištěná verze, 25. 10. 2016 

„Cestování je nejlepší způsob, jak si udělat vlastní názor“ 

Dostupné z: viz příloha 4 
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Obr. 2: Přednáška Na kole na Damávand spojená s vernisáží výstavy Do Afriky a Asie na kole 

 

 

 
Obr. 3: Publikum na akci 

 



 
Obr. 4: Vernisáž výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole 

 

 

 
Obr. 5: Vernisáž výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole 

 



 

Obr. 6: Podpisový arch přednášky spojené s vernisáží výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole – 1. část 



 

Obr. 7: Podpisový arch přednášky spojené s vernisáží výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole – 2. část 



 

Obr. 8: Podpisový arch přednášky spojené s vernisáží výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole – 3. část 



 

Obr. 9: Podpisový arch přednášky spojené s vernisáží výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole – 4. část 



 

Obr. 10: Podpisový arch přednášky spojené s vernisáží výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole – 5. 

část 



Obr. 11: Podpisový arch přednášky spojené s vernisáží výstavy fotografií Do Afriky a Asie na kole – 6. 

část 



 
Obr. 12: Podpisový arch výstavy Do Afriky a Asie na kole – 1. část 

 

 



 
Obr. 13: Podpisový arch výstavy Do Afriky a Asie na kole – 2. část 

 

 



 
Obr. 14: Podpisový arch výstavy Do Afriky a Asie na kole – 3. část 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1: Článek v časopise Helena v Krabici z 13. 11. 2017 

 
 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Článek v Olomouckém deníku z 17. 10. 2017  



 

Příloha 3: Plakát Na kole na Damávand – umístěný na webu katedry Geografie a FB stránce autora 

 
 

 



Příloha 4: Článek v Olomouckém deníku ze dne 25. 10. 2016

 


