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Popis řešení projektu: 

V rámci mezinárodního dne matematické konstanty pí (Ludolfova čísla), která se každoročně koná 14. 

března, se ve spolupráci s První Organizací Studentů Přirodovědy Olomouc (POSPOL) a za podpory 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Pevnosti Poznání, uskutečnil Pí běh pro 

zdravý rozum. Tato akce byla určena především studentům a zaměstnancům Přírodovědecké fakulty, 

ale vítán byl kdokoliv, kdo měl o tuto akci zájem.  

 

Cílem byla organizace sportovní akce, která současně rozšíří znalosti studentů o matematické 

konstantě pí a nabídne jim zabavně strávený čas v prostorách interaktivního muzea Pevnosti poznání.  

 

Registrace učastníků začínala ve 14:00 v přízemí Přirodovědecké fakulty, kde každý z účastníků 

dostal registrační náramek. Přímo u registrací běžci dostali i mapu s naplánovanou trasou (3,141km).  

Běh odstartoval přesně v 15:14 před budovou Přirodovědecké fakulty a cíl byl před hlavními vraty 

Pevnosti Poznání. Učastníci po běhu mohli zdarma navštívit expozici Rozum v hrsti a odpočinout si 

v malém sále, kde bylo pro ně připravené malé občestvení a různé aktivity s pí tematikou. 

 

Pí běhu se učastnilo celkem 42 běžců. Registrace pokračovala i po odstartování, a to z toho důvodů, 

že někteří studenti si přáli zůčastnit závodu, ale kvůli školním povinostem nestíhali naplánovaný start. 

 

Pevnost poznání darovala pro prvních 10 běžců vykrajovátka ve tvaru pí a pro prvních pět běžců navíc 

vstupenku do celého muzea. Celá akce byla propagována pomocí letáků a plakátů v prostorách PřF, 

hlavní menzy a kolejí, Pevnosti poznání, ale také Gymnázia Hejčín v Olomouci. Dále prostřednictvím 

monitorů na PřF, na webových stránkách POSPOLu, ve Zpravodaji PřF, na webových stránkách 

olomouc.city.cz a na facebookových stránkách POSPOLu, Pevnosti poznání, Akce Olomouc a okolí 

a skupiny Update. Odkazy na propagující stránky spolu s plakáty jsou k nalezení v Příloze 1, 

prezenční listiny v Příloze 2, fotodokumentace a příprava v Příloze 3. 

 

mailto:urbankova.per@gmail.com
https://prf.upol.cz/


 

Příloha 1 – Propagace běhu: 

 

 

http://olomouc.city.cz/akce/studenti-univerzity-palackeho-poradaji-pi-beh-

pro-zdravy-rozum/8833 

http://pospol.upol.cz/?id=99 

https://www.facebook.com/events/1670767833224276/ 

 

 

 

http://olomouc.city.cz/akce/studenti-univerzity-palackeho-poradaji-pi-beh-pro-zdravy-rozum/8833
http://olomouc.city.cz/akce/studenti-univerzity-palackeho-poradaji-pi-beh-pro-zdravy-rozum/8833
http://pospol.upol.cz/?id=99
https://www.facebook.com/events/1670767833224276/


Příloha 2 – Prezenční listiny 



  



 

 



Příloha 3 – Fotodokumentace a příprava 

 

Obrázek 1: Označení trasy 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Trasa 



 

Obrázek 3: Označení trasy 

 

 

Obrázek 4: Registrace 

 



 

Obrázek 5: Start 

 



 

 

Obrázek 6: Cíl 



 



 

 



 

 

 

 

 


