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PREDMLUVA

Zeměpisná olympiáda (dále též ZO) představuje geografickou zájmovou činnost, která by měla pomoci rozvíjet myšlení a nadání mladých lidí v oblasti fyzické i humánní geografie a kartografie. Je také
nástrojem propagace a šíření geografického myšlení a geografické gramotnosti ve společnosti.

Do současnosti bylo vydáno pod hlavičkou České geografické společnosti již celkem šest souborných
publikací zadání a autorských řešení všech úloh od 15. do 20. ročníku (od školního roku 2012/2013
po 2017/2018). Tato publikace je tedy sedmá v pořadí, na danou edici navazuje a přináší úlohy
21. ročníku, školního roku 2017/2018.
Organizace a struktura Zeměpisné olympiády

ZO je soutěž jednotná pro celé území Česka, pořádá se každoročně a představuje jedinečnou soutěž
v oboru zeměpis/geografie v Česku pro žáky základních i středních škol. ZO vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a pořádá jí instituce pověřená ministerstvem. Tou byla i ve školním
roce 2018/2019 Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími univerzitními geografickými pracovišti v Česku.

Do třetí dekády své existence vešla ZO se změnami, které započaly již v ročníku předchozím. V pozici hlavního organizačního garanta působil druhým rokem Jakub Jelen (Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) a velmi se osvědčilo rozložení
sil při tvorbě testů soutěžních kol mezi jednotlivá geografická univerzitní pracoviště Česka, takže
i v tomto ročníku se o přípravu ZO podělily následující garanti a instituce:
Kategorie A: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kategorie B: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta

Kategorie C: RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Kategorie D: RNDr. Jan Pulec
Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
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Odbornost ZO garantuje pořadatelské geografické pracoviště a Ústřední komise ZO složená ze zástupců profesních geografů (např. učitelů zeměpisu, metodiků a dalších profesionálů v geografickém vzdělávání) a Česká geografická společnost, která je stavovskou organizací českých geografů
(www.geography.cz).
ZO byla stejně jako v předchozích letech vyhlášena pro čtyři věkové kategorie žáků:
A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií),
B (7. ročník ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií),
C (8. a 9. ročník ZŠ + 3. a 4. ročník osmiletých gymnázií + 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií),
D (1.–4. roč. SŠ + 5.–8. ročník osmiletých gymnázií + 3.–6. ročník šestiletých gymnázií).

Soutěž je tradičně pořádána ve čtyřech postupových soutěžních kolech: školním, okresním, krajském,
ústředním/celostátním (nejvyšší celostátní kolo je od roku 2012 vyhlašováno pouze pro soutěžní věkové kategorie C a D). Ročně se ZO ve všech soutěžních věkových kategoriích, počínaje koly školními
a konče ústředním národním kolem, účastní přibližně 15 000 žáků základních a 4 000 žáků středních
škol. V ústředním kole v kategorii C a D pak soutěží vítězové z každého kraje a 10 dalších nejúspěšnějších řešitelů z celého Česka (tj. celkem 48 soutěžících).
Ústřední (celostátní) kolo se ve školením roce 2018/2019 již po sedmé uskutečnilo na Geografické
sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nad celou akcí převzaly záštitu významné osobnosti,
jako např. rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, starostka městské části
Praha 2 Mgr. Jana Černochová, děkan Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., radní hlavního
města Prahy Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. či prezident České geografické společnosti doc. RNDr. Pavel
Chromý, Ph.D. Po loňském úspěchu terénní části v Jílovém u Prahy se organizátoři rozhodli tuto soutěžní
část uspořádat na stejném místě, avšak s odlišnými úkoly. Díky spolupráci s městem a jílovským
odborem životního prostředí se podařilo vyjednat přístup na místní skládku komunálního odpadu,
na které soutěžící plnili zadané úlohy (měli například za úkol spočítat její objem, vyhodnotit umístění
v krajině či zjistit, jak dlouho se plnila). Závěr dne se pak konal opět v prostorách místní základní
školy, která poskytla soutěžícím stravování i prostory pro společenský večer.

Z vítězů ústředního kola kategorie D vzešly dva reprezentační týmy, které odjely na mezinárodní
olympiády. Stejně jako v předchozím roce na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi (IESO) odjeli Česko
reprezentovat dva výherci ze Zeměpisné a dva výherci z Geologické olympiády. Síla mezioborového
týmu se v soutěži letos projevila naplno a reprezentanti přivezli celkem 7 medailí z různých disciplín (dvě zlaté, tři stříbrné a dvě bronzové), čímž se zařadili mezi světovou špičku. Na Mezinárodní
geografickou olympiádu iGeo pak odjel čtyřčlenný tým složený z nejúspěšnějších řešitelů ústředního
kola ZO, který přivezl dvě bronzové medaile z individuální soutěže. Dále také pokračuje tradice letních škol ZO, na které se účastníci připravují na mezinárodní soutěže, v červenci 2019 proběhla letní
škola v Blansku. Pro účastníky byly připraveny úkoly přímo související s mezinárodními olympiádami (procházení modelových testů, terénní práce), terénní cvičení, odborné přednášky nebo exkurze
do geologických sbírek Masarykovy Univerzity či výlet do Moravského krasu. Soustředění se konalo
pod vedením organizátorů Zeměpisné a Geologické olympiády a tutorů z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
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Ve školním roce 2018/2019 také proběhnul již třetí ročník doplňkové soutěže „O nejlepší mapu
na geografické téma“, který opět doznal rozšíření. V tomto ročníku se totiž mohl doplňkové soutěže
zúčastnit již úplně každý soutěžící ZO (podmínkou byla účast alespoň ve školním kole soutěže). Díky
tomu se ve finále sešlo několik desítek map a porota měla opravdu velmi těžkou práci při vyhodnocování. Autoři nejlepších map byli opět odměněni Českou kartografickou společností zajímavými
cenami v rámci slavnostního vyhlašování výsledků celostátního kola ZO dne 26. dubna 2019 v Praze
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Kurikulární ukotvenost Zeměpisné olympiády a didaktické zaměření soutěžních úloh

ZO svým koncepčním i tematickým zaměřením vychází ze současných klíčových strategických dokumentů rozvoje vzdělávání v Česku (Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020, rámcové vzdělávací programy pro příslušné stupně vzdělávání). Navazuje na vzdělávací oblasti Člověk
a příroda (vzdělávací obor Zeměpis/Geografie), rozvíjí průřezová témata Environmentální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana.

Již tradičně je práce ve všech věkových kategoriích i ve většině soutěžních kol rozdělena do několika
okruhů testovaných znalostí a dovedností. Výjimku tvoří kolo školní, které si každá škola zajišťuje
sama podle svých zásad a metodické pomoci publikované organizačními garanty prostřednictvím
internetových stránek nebo též časopisu pro geografické a environmentální vzdělávání Geografické
rozhledy – geograficke-rozhledy.cz (např. Kučerová, Šobr, Bláha 2013; Kučerová, Šobr, Bláha, Svobodová 2013; Šobr, Kučerová 2014; Kučerová, Bláha 2015).
Testované okruhy představují: (1) práce s atlasem, (2) práce bez atlasu, (3) praktická část. Úspěšný
řešitel by tak měl prokázat:

1. práce s atlasem
• dovednost pracovat s atlasem a mapou (práce s rejstříkem, využití legendy a znakového klíče,
měřítka mapy a dalších kompozičních prvků),
• dovednost číst informace z různých druhů map (map s topografickým obsahem, tematických
map),
• dovednost analyzovat obsah map a provést komparaci jevů znázorněných v mapách,
• dovednost interpretovat informace v mapách, provést syntézu poznatků a vyvodit geografické
závěry.
Za účelem zajištění jednotného řešení úloh práce s atlasem zveřejňuje pořádající organizace v propozicích soutěže přehled doporučených atlasů pro jednotlivá soutěžní kola.

2. práce bez atlasu
• specifické oborové znalosti v oblasti různých disciplín geografie, kartografie či příbuzných environmentálních, ekonomických a společenských vědních oborů, a to na různých (zpravidla hierarchicky vyšších) úrovních klasifikace kognitivních cílů (viz Bloom, ed. 1956; Anderson, Krathwohl,
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eds. 2001; Byčkovský, Kotásek 2004);
• oborové znalosti: faktů, tj. terminologie a charakteristických znaků (včetně lokalizace míst
na zemském povrchu), konceptů, tj. klasifikací, principů, generalizací, teorií a modelů, procedur,
tj. algoritmů, specifických technik a metod,
• dovednost získat, zpracovat a interpretovat informace z nejrůznější podoby uspořádání geografických dat (tabulky, grafy, grafické a kartografické podklady),
• dovednost vyjádřit a prezentovat geografická data (např. formou náčrtu nebo mapy).
Při této práci nesmí mít soutěžící k dispozici atlas ani jinou geografickou publikaci.

3. praktická část
• dovednost třídit, klasifikovat a zpracovávat geografické informace v textové i vizuální podobě,
• dovednost analyzovat údaje, provést jejich syntézu,
• dovednost zhodnotit informace a údaje a formulovat vlastní úsudek.

Charakteristiky řešitele ověřované v praktické části se pohybují zejména v oblasti dovedností, ovšem
soutěžící zároveň používá specifické oborové znalosti. Soutěžící prokazuje svoji geografickou gramot-

nost: kompetenci k praktickému řešení problémů s geografickou tematikou. V nejvyšším soutěžním
kole (ústředním/celostátním) je tento okruh koncipován formou zjišťování primárních dat přímo
v terénu.

Obtížnost úloh pochopitelně odpovídá věkovým kategoriím soutěžících. Autoři nicméně usilují o testování vyšších kognitivních operací odpovídajících soutěžícím nadaným v geografii. Autoři vycházejí
z definice žáka nadaného v geografii podle Kučerové, Řezníčkové, Růžičkové (2012, s. 18): „Nadaný
žák dovede rozpoznávat, identifikovat a zobecňovat vzájemné souvislosti mezi organizací a fungováním
lidské společnosti a jejího prostředí a sledovat jejich vývoj v čase a projevy na různých měřítkových úrovních (tj. od celé planety přes stát až po místní region).“
Význam Zeměpisné olympiády
Přínos ZO lze vnímat v několika rovinách.

(A) V rovině výchovně-vzdělávací (pedagogické) se v zaměření na cílovou skupinu žáků základních
a středních škol jedná o podporu, zvýšení kvality a rozšíření péče o talentované žáky. Práce s talentovanými žáky vede prostřednictvím jejich osobnostního rozvoje ke zkvalitnění jejich specifických
oborových i obecných znalostí, dovedností a postojů. Tím přispívá také k vytváření potenciálu rozvoje lidského kapitálu české společnosti. Prostřednictvím navazujících mezinárodních geografických
soutěží pak spoluvytváří základnu pro možnou budoucí úspěšnost českých odborníků v mezinárodní
konkurenci. ZO lze považovat za jeden z nástrojů evaluace procesu vzdělávání, kdy nám její výsledky mimo jiné umožňují poznávat myšlení (nejen talentovaných) žáků. Například Kopp, Beránková
(2012) a Kopp, Kučerová (2012) na základě odpovědí soutěžících okresního kola ZO demonstrovali,
jak lze s využitím ZO odhalit některé chybně utvořené představy studentů o fungování významných
společenských a přírodních jevů na příkladu tématu „environmentální problémy atmosféry“.
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(B) V rovině rozvojově-strategické má geografie – stojící na pomezí přírodních a společenských
věd, zabývající se prostorovými vztahy mezi jevy a procesy – výrazné uplatnění v řešení globálních,
regionálních a lokálních environmentálních, rozvojových a celospolečenských problémů (interakce
společnost – prostředí, člověk – příroda). V souladu s celospolečenskými požadavky je žádoucí zapojení mladé generace do aktivní participace na řešení těchto otázek (Mezinárodní charta geografického vzdělávání / The International Charter on Geographical Education). Vědní obor geografie (a jeho
předstupeň zeměpis na základní škole) se zabývá např. takovými tématy jako výzkum a prevence
proti přírodním rizikům (např. eroze, svahové procesy, povodně, extrémní výkyvy počasí); klimatické
změny a jejich důsledky; hodnoty přírody a krajiny a jejich ochrana; populační vývoj a jeho důsledky v environmentální, hospodářské a společenské oblasti; regionální rozvoj a management území;
prostorové vztahy v ekonomice; dopady hospodářské činnosti na prostředí a zdraví člověka; proměny osídlení a využívání krajiny; regionální identita a symbolika území; prostorová organizace měst
(aktuálně např. v souvislosti takových jevů jako suburbanizace, segregace menšin); migrace a její důsledky v ekonomické a kulturní oblasti lidské společnosti; kartografie a proces kartografické tvorby
(od uživatele k tvůrci mapy a kartografické produkci); využití geografických informačních systémů
(GIS) v nejrůznějších oblastech lidského života (krizový management, dálkový průzkum Země, výzkum využití ploch) apod.

(C) V rovině vědecko-výzkumné přispívá koncepční řešení otázek ZO, práce s talentovanými žáky
v zeměpise/geografii a analýza jejich úspěšnosti v řešení úloh rozvíjejících různé intelektové dovednosti k rozvoji samotné vědní disciplíny geografie a geografického vzdělávání. ZO představuje jeden
z nástrojů komunikace oboru (podle komunikačního pojetí oborových didaktik – viz Brockmeyerová-

-Fenclová, Čapek, Kotásek 2000). Je totiž svým způsobem prezentací geografických znalostí a dovedností široké veřejnosti, čímž pomáhá vytvářet image geografie a jejího společenského významu (Kučerová 2016; Matlovič, Matlovičová 2012). Přispívá k utváření a definici penza geografických znalostí
a dovedností a zprostředkovává komunikaci napříč vzdělávacím systémem (žáci – učitelé – akademická sféra – ministerstvo školství – soukromá i veřejná sféra). Poznatky z této práce s talentovanými
žáky jsou pravidelně diskutovány mezi odborníky v geografickém vzdělávání (např. Řezníčková 2003;
Kučerová, Řezníčková, Růžičková 2012; Kučerová 2016), představeny na poli příbuzných vědních disciplín (např. pedagogiky – Novák 2009) i v mezinárodním prostředí (Schee, Kolkman 2010). Výsledky
ZO i navazujících mezinárodních geografických soutěží jsou pravidelně publikovány nejen na oficiálních internetových stránkách ZO, ale též v odborných periodikách – Informace ČGS a Geografické rozhledy aj. (např. Jeřábek, Peštová, Šimbera 2011; Kolejka, Ruda 2011; Suda 2011; Kučerová, Hofmann
2012; Kučerová, Hulíková 2012, Šobr, Kučerová 2014). Mají návaznost na další činnosti ve vzdělávání
(např. tvorba učebních textů a výukových pomůcek, diskuse a tvorba evaluačních standardů, rozvoj
výukových strategií pro talentované žáky aj.)
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Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se na průběhu 21. ročníku Zeměpisné olympiády podíleli. Poděkování patří především garantům jednotlivých kategorií, jejich asistentům i dalším pomocníkům za tvorbu otázek, studentům PřF UK a PřF UJEP za organizaci ústředního kola,
vyučujícím ze ZŠ Jílové u Prahy za terénní část, tutorům letního soustředění za přípravu celé akce,
doprovodům mezinárodních týmů za vynikající reprezentaci Česka, fotografce, sazečce, Ústřední komisi ZO a všem ostatním, bez kterých by soutěž nemohla proběhnout. Velké poděkování zároveň patří
všem sponzorům a partnerům, kteří soutěži poskytli záštity nebo materiální či finanční podporu.
V neposlední řadě patří velký dík organizátorům Geologické olympiády a především doc. RNDr. Rostislavu Melicharovi, Dr., za pomoc při organizaci letního soustředění.
Jakub Jelen
organizační garant ZO a editor publikace
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Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie A

PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

10 bodů

a. Do následující tabulky doplň údaje týkající se čtyř významných jezer:
souřadnice

jezero

řeka

6 bodů

vegetační pásmo

Cooper Creek
Velké Otročí
43° s. š. 78° z. d.
Volchov
b. Přiřaďte jedno jezero ke každému z následujících tvrzení:

2 body

Na břehu tohoto jezera se nachází město s více než 1 000 000 obyvatel:
		

Toto jezero je bezodtoké:
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Soutežící:
ˇ

c. Seřaď jezera podle rozlohy od největšího (1.) po nejmenší (4.):

2 body

1.
2.
3.
4.

2

4 body

Vyber, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Pokud nejsou, označ chybu a oprav je.
Měsíce Oberon, Titania a Miranda jsou měsíce planety Neptun.						
Oprava: 										

ANO × NE

Kuiperův pás, který obsahuje například trpasličí planety Pluto a Eris, se nachází za dráhou
Neptunu. 											
Oprava:										

ANO × NE

Největším tělesem hlavního pásu planetek, který se nachází mezi dráhami Země a Jupiteru,

je trpasličí planeta Ceres. 												
Oprava:										

ANO × NE

Průměr Měsíce je větší než průměr nejmenší planety Merkur. 					
Oprava: 										
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3

7 bodů

a. V časopise sis přečetl o transsibiřské magistrále. Některé údaje ale chybí.
Dokážeš je doplnit?

3 body

Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční trať na světě. S délkou 9 288 km spojuje hlavní město
největšího státu světa ......................................................... (město) a ............................................................... (město),

město u zálivu Petra Velikého, které má více než 500 000 obyvatel. Výstavba celé trati byla ukončena
v roce 1916. Nová železnice otevřela kontinentální cestu z Evropy až k pobřeží .............................

................................... oceánu. Podél trati vznikala nová města, která se postupně stala velkoměsty

a významnými centry průmyslu. Mezi tato města patří i největší město Sibiře, ..............................................

s více než 1 000 000 obyvatel, ležící na řece Ob, nebo Krasnojarsk, ležící na řece ..........................................
Na své si přijdou i milovníci přírody. Trať totiž prochází i po břehu jezera Bajkal, které je s hloubkou
............................................................................... nejhlubším jezerem na Zemi. Každé dva dny vyjíždí ve 23:45
na trať osobní vlak č. 2 „Rossija“. Svého asijského cíle dosáhne po 6 dnech a 10 minutách.
b. Protože se v článku nepíše, v kolik hodin místního času vlak dorazí do cíle,
musel sis to spočítat sám. Uveď postup řešení.

4 body

Jestliže vlak vyjíždí dnes, 20. 2., jaké bude datum, když dorazí?
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4

9 bodů

a. Na konci časopisu jsi našel křížovku:

7 bodů

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1. stát Jižní Ameriky, na jehož území nalezneme pouště a polopouště i tropický deštný les
2. významný ropný přístav v Aljašském zálivu
3. nejsušší místo Jižní Ameriky

4. významné místo křesťanského náboženství v Mexiku
5. brazilské město, v jehož blízkosti se pěstuje rýže
6. stát Jižní Ameriky s nejvyšším počtem obyvatel

7. indiánský kmen, který obýval v polovině 16. století Velké Antily
8. stát Severní a Střední Ameriky s nejkratší střední délkou života
9. stát Jižní Ameriky se dvěma hlavními městy

10. hlavní město státu USA, ve kterém je nejméně hodin ze všech ostatních hlavních měst států USA
Tajenka:

b. Co je místo z tajenky?

2 body

Do které jazykové skupiny patří jazyk, kterým se v místě z tajenky hovoří?
Jaké je v místě z tajenky převládající náboženství?

Pod správou jakého státu bylo místo z tajenky v roce 1777?
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko

5

5 bodů

Ve světě existuje řada náboženství. Mezi nejrozšířenější patří křesťanství, islám, buddhismus,
judaismus či hinduismus. Přiřaď následující symboly reprezentující uvedená náboženství a urči,
jaké z nich bude převažovat v těchto vybraných státech: Irák, Izrael, Japonsko, Indie, Island.

Náboženství

Stát

6

6 bodů

Podle obrázků urči, o které planety Sluneční soustavy se jedná. Napiš vždy název a pořadí
dané planety směrem od Slunce.
(např. Merkur – první planeta Sluneční soustavy směrem od Slunce)

planeta				
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planeta 				

planeta

planeta Sluneční soustavy
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7

5 bodů

Do rámečků na obrázku doplň názvy částí sopky.

8

4 body

Z uvedených pojmů v tabulce vyber ty, které vznikají činností ledovce (glaciální) či souvisejí
s ledovcovou činností. Vybrané pojmy zakroužkuj. Ale dávej pozor, neboť za chybně
zakroužkované pojmy se body odečítají!
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říční terasa

duna

písečná kosa

delta

fjord

niva

kar

pouštní dlažba

meandr

vodopád

moréna

ledovcový splaz
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9

4 body

Doplň správné názvy pohybů Země, které jsou vyobrazeny na obrázcích, a následně napiš
co nejpřesněji délku trvání jedné otočky.
Název pohybu Země

Délka trvání

10

8 bodů

Pomocí zkratek (S × J × V × Z × SV × SZ × JV × JZ) urči, na jakou světovou stranu pojedeš,
když budeš cestovat mezi následujícími městy:
Z Plzně

Z Brna

				

do Prahy 						

do Vídně

do Olomouce 						

do Českých Budějovic

do Chebu 				

		

do Českých Budějovic				
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11

4 body

Poskládej správné pořadí uvedených geobiomů (biomů) uvedených v rámečku ve směru
od severního pólu k rovníku.
lesy mírného pásu

SEVER

–

tajga

–

tropický deštný prales

–

12

tundra

JIH

4 body

Podle následujících popisů urči, o kterou řeku se jedná.
Celková délka tohoto vodního toku je 430,2 km. Protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými
Budějovicemi a Prahou a v Mělníku ústí zleva do Labe. Nachází se na něm velké množství
přehradních nádrží, některé slouží mimo jiné jako oblíbená rekreační střediska. Po této řece je také
pojmenována druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast skladatele Bedřicha Smetany.
Řeka:

Další řeka pramení v Německu a Českem protéká pod Krušnými horami od západu směrem
na východ. Jedná se o levostranný přítok Labe a protéká Karlovarským a Ústeckým krajem. Řeka
je dlouhá celkem 316 km, z toho 246,55 km na území Česka. Nacházejí se na ní tři přehradní
nádrže (Skalka, Nechranice, Kadaň) a řada menších jezů. Samotná řeka je zdrojem vody pro mnoho
průmyslových areálů, a zároveň je velmi oblíbená mezi vodáky pro svůj stabilní průtok vody.
Řeka:

Jedna z nejdelších českých řek, která odvodňuje především území Moravy. Pramení pod vrcholem
Králického Sněžníku, protéká Olomoucí, Kroměříží či Hodonínem a tvoří část státní hranice mezi
Českou a Slovenskou republikou a v Bratislavě, pod starým hradem Děvín, pak odevzdává své vody
zleva řece Dunaj. Zajímavostí je, že po této řece bylo pojmenováno údolí na povrchu Marsu.
Řeka:

Poslední hledaná řeka je přezdívaná také „zlatonosná“, protože se na jejích březích v minulosti
rýžovalo zlato. Protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice či Písek a vlévá se do Vltavy pod
hradem Zvíkov. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady. Zajímavostí je,
že tato řeka je přemostěna nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku.
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PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Právě ses dostal/a do týmu cestovatelů, jehož úkolem je uskutečnit dobrodružnou výpravu
pod názvem „Hrátky v Africe“. Tvým úkolem je, s pomocí Školního atlasu světa odpovědět
na záludné otázky a připravit důležité podklady na vaši cestu. Tak hurá na to!!!

13

10 bodů

Pomocí souřadnic urči místa na Zemi.
a)

1°11‘ j. š., 32°50‘ v. d.

f)

6°22‘ j. š., 29°37‘ v. d.

b)

19°55‘ s. š., 30°20‘ v. d.

g)

3°5‘ j. š., 37°21‘ v. d.

c)

22°50‘ s. š., 13°10‘ v. d.

h)

20° j. š., 47° v. d.

d)

9°40‘ s. š., 49°40‘ v. d.

i)

11°11‘ s. š., 41°05‘ v. d.

e)

22°25‘ s. š., 31°45‘ v. d.

j)

4°20‘ j. š., 17°40‘ v. d.

					

řeka

poušť
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nádrž

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

jezero

horský masiv

ostrov

					

proláklina

řeka

autoři: F. Hulec, L. Suchá, P. Bendová,
P. Karvánková, S. Šitnerová,
K. Danielová, T. Bartoš, Š. Běle

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie A

Soutežící:
ˇ

14

5 bodů

Do následujícího textu doplň místa, která si zjišťoval v předchozí úloze (úloha č. 13). Údaje,
které jsou v textu označeny hvězdičkami (*), vypočítáš a zjistíš až za chvíli. Zatím si jich proto
nemusíš všímat, ani je hledat ve školním atlase. Pozor nezapomeň doplňovaná místa i správně
vyskloňovat, tak, aby text dával smysl.

Nejrozsáhlejší oblast v Africe tvoří poušť ............................................................................... . Horský masiv

............................................................, ležící téměř na rovníku, má na svém území nejvyšší horu Afriky Uhuru

(* ....................................... m n. m.), naopak nejnižší položené místo v Africe se nazývá .......................................
proláklina (** ........................................ m).

Nejdelší řekou v Africe je ..............................................., na němž se nachází ................................................ nádrž.

Tato řeka je ***............................................. nejdelší řekou na Zemi a měří ****................................................ km.
Nejvodnatější africkou řekou je ............................................., které je zároveň *** ..................................................
nejvodnatější řeka na Zemi.

Největším africkým jezerem je ................................................ a nejhlubším je jezero .............................................. .
Největší poloostrov je v Africe .......................................... a největší ostrov je ............................................................,
ze kterého pocházejí naši nezbední kamarádi tučňáci.

15

9 bodů

Nyní musíš trochu uplatnit i své znalosti z matematiky. Vypočti následující příklady a výsledky
doplň na místa hvězdiček (*) v předchozím textu o Africe (úkol č. 14). Některé výsledky
použiješ vícekrát.
*

3236,17 + 678,56 + 5132,17 – 3151,9 =

***

25
5

**

****
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ˇ

16

6 bodů

Doplň názvy geometrický útvarů do křížovky podle čísel, abys zjistil/a důležitou tajenku.

3.

5.

2.
1.

β = 60°

α = 60°

4. Druh trojúhelníku
γ = 60°

6.
1
2
3

Z

4
5
6

Tajenka: 					

Tento průplav se nachází na území státu 			
Spojuje				

a				

Vysvětli svými slovy, co je to průplav:
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

10 bodů

a. Do následující tabulky doplň údaje týkající se čtyř významných jezer:

6 bodů

souřadnice

jezero

řeka

vegetační pásmo

28° j. š. 137° v. d.

Eyreovo

pouště a polopouště

62° s. š. 114° z. d.

Velké Otročí

Cooper Creek

43° s. š. 78° z. d.

61° s. š. 32° v. d.
NEBO
58° s. š. 32° v. d.

Ontario

Mackenzie, (Slave)

tajga

řeka Sv. Vavřince

lesy jehličnaté, listnaté,
smíšené mírného pásu

Ladožské
NEBO Il‘meň

Volchov

tajga (lze uznat i lesy listnaté
(opadavé) nebo lesy smíšené
mírného pásu)

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka (tolerance ±2°).
b. Přiřaď jedno jezero ke každému z následujících tvrzení:

2 body

Na břehu tohoto jezera se nachází město s více než 1 000 000 obyvatel:
		... Ontario ...

Toto jezero je bezodtoké:
		... Eyreovo ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

-1-
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c. Seřaď jezera podle rozlohy od největšího (1.) po nejmenší (4.):

2 body

1. … Velké Otročí …
2. … Ontario …
3. … Ladožské NEBO Il‘meň …
4. … Eyreovo …

Hodnocení: Za každé správně doplněné jezero ve správném pořadí 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

2

4 body

Vyber, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Pokud nejsou, označ chybu a oprav je.
Měsíce Oberon, Titania a Miranda jsou měsíce planety Neptun.						
Oprava: ... Uran ...									ANO × NE

Kuiperův pás, který obsahuje například trpasličí planety Pluto a Eris, se nachází za dráhou
Neptunu. 											
Oprava:										

ANO × NE

Největším tělesem hlavního pásu planetek, který se nachází mezi dráhami Země a Jupiteru,

je trpasličí planeta Ceres. 												
Oprava: ... Marsu ...									ANO × NE

Průměr Měsíce je větší než průměr nejmenší planety Merkur. 					

Oprava: ... menší ... 									ANO × NE

Hodnocení: Za každé správné určení pravdivosti tvrzení 1 bod (není-li chyba vyznačena nebo opravena
pouze 0,5 bodu).
Řešení: Viz text.
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3

7 bodů

a. V časopise sis přečetl o transsibiřské magistrále. Některé údaje ale chybí.
Dokážeš je doplnit?

3 body

Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční trať na světě. S délkou 9 288 km spojuje hlavní
město největšího státu světa ... Moskvu ... (město) a ... Vladivostok ... (město), město u zálivu

Petra Velikého, které má více než 500 000 obyvatel. Výstavba celé trati byla ukončena v roce 1916.
Nová železnice otevřela kontinentální cestu z Evropy až k pobřeží ... Tichého ... oceánu. Podél

trati vznikala nová města, která se postupně stala velkoměsty a významnými centry průmyslu.

Mezi tato města patří i největší město Sibiře, ... Novosibirsk ... s více než 1 000 000 obyvatel, ležící
na řece Ob, nebo Krasnojarsk, ležící na řece ... Jenisej .... Na své si přijdou i milovníci přírody. Trať
totiž prochází i po břehu jezera Bajkal, které je s hloubkou ... 1637 metrů ... nejhlubším jezerem
na Zemi. Každé dva dny vyjíždí ve 23:45 na trať osobní vlak č. 2 „Rossija“. Svého asijského cíle
dosáhne po 6 dnech a 10 minutách.

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

b. Protože se v článku nepíše, v kolik hodin místního času vlak dorazí do cíle,
musel sis to spočítat sám. Uveď postup řešení.

4 body

Řešení:
Moskva – časové pásmo UTC+3
Vladivostok – časové pásmo UTC+10
rozdíl +7
23:45 + 7:00 + 0:10 = 6:55
Jestliže vlak vyjíždí dnes, 20. 2., jaké bude datum, když dorazí?

Hodnocení: Za správné určení časových pásem 2 body. Za správné přičtení 1 bod (není-li přičteno
10 minut, pak 0,5 bodu). Za správně určené datum 1 bod.
Řešení: 27. 2.

-3-
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4

9 bodů

a. Na konci časopisu jsi našel křížovku:
P

E

R

U

V

A

L

D

E

A

R

I

C

A

G

U

A

D

A

L

U

P

L

É

M

6

B

R

A

Z

Í

L

I

E

A

R

U

A

K

O

V

É

8

H

A

I

T

I

B

O

L

Í

V

I

E

O

L

U

L

U

1

2

3

4

5

B

E

7
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7 bodů

10

H

O

N

Z
E

stát Jižní Ameriky, na jehož území nalezneme pouště a polopouště i tropický deštný les
významný ropný přístav v Aljašském zálivu
nejsušší místo Jižní Ameriky
významné místo křesťanského náboženství v Mexiku
brazilské město, v jehož blízkosti se pěstuje rýže
stát Jižní Ameriky s nejvyšším počtem obyvatel
indiánský kmen, který obýval v polovině 16. století Velké Antily
stát Severní a Střední Ameriky s nejkratší střední délkou života
stát Jižní Ameriky se dvěma hlavními městy

10. hlavní město státu USA, ve kterém je nejméně hodin ze všech ostatních hlavních měst států USA
Tajenka: ... Paramaribo ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný řádek křížovky 0,5 bodu. Za správně vyluštěnou tajenku 2 body,
i když nejsou všechny řádky vyplněné.
Řešení: Viz tajenka.

b. Co je místo z tajenky?

2 body

... město ...

Do které jazykové skupiny patří jazyk, kterým se v místě z tajenky hovoří? ... germánské jazyky
									

(lze uznat i nizozemštinu) ...

Jaké je v místě z tajenky převládající náboženství? ... křesťané-protestanté NEBO hinduisté ...
Pod správou jakého státu bylo místo z tajenky v roce 1777? ... Nizozemsko ...
Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko

5

5 bodů

Ve světě existuje řada náboženství. Mezi nejrozšířenější patří křesťanství, islám, buddhismus,
judaismus či hinduismus. Přiřaď následující symboly reprezentující uvedená náboženství a urči,
jaké z nich bude převažovat v těchto vybraných státech: Irák, Izrael, Japonsko, Indie, Island.

Náboženství

budhismus

islám

křesťanství

hinduismus

judaismus

Stát

Japonsko

Irák

Island

Indie

Izrael

Hodnocení: : Za každou správně vytvořenou trojici (symbol + náboženství + stát) 1 bod. V případě
doplnění pouze jednoho pojmu správně 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

6

6 bodů

Podle obrázků urči, o které planety Sluneční soustavy se jedná. Napiš vždy název a pořadí
dané planety směrem od Slunce.
(např. Merkur – první planeta Sluneční soustavy směrem od Slunce)

planeta ... Neptun ...			
planeta ... Venuše ...			
planeta ... Uran ...
... 8 ... planeta Sluneční soustavy
... 2 ... planeta Sluneční soustavy
... 7 ... planeta Sluneční sous.
směrem od Slunce		
směrem od Slunce			
směrem od Slunce
Hodnocení: Za každé správné určení planety 1 bod. Za každé správné určení pořadí planety od Slunce
1 bod.
Řešení: Viz text.
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7

5 bodů

Do rámečků na obrázku doplň názvy částí sopky.
SOPEČNÝ MRAK,
SOPEČNÝ POPEL,
PYROKLASTIKA
(PRACH, POPEL, PLYNY)

SOPEČNÝ JÍCEN,
(HLAVNÍ) KRÁTER

PARAZITICKÝ
(VEDLEJŠÍ)
KRÁTER

SOPOUCH/
SOPEČNÝ
KOMÍN

MAGMATICKÝ
(SOPEČNÝ)
KRB
Hodnocení: Za každý správně doplněný rámeček (stačí jedna z uvedených možností) 1 bod.
Řešení: Viz obrázek.

8

4 body

Z uvedených pojmů v tabulce vyber ty, které vznikají činností ledovce (glaciální) či souvisejí
s ledovcovou činností. Vybrané pojmy zakroužkuj. Ale dávej pozor, neboť za chybně
zakroužkované pojmy se body odečítají!
říční terasa
delta
kar

vodopád

duna

písečná kosa

moréna

ledovcový splaz

fjord
pouštní dlažba

niva

meandr

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 1 bod. Za každý chybně vybraný pojem odečíst 0,5 bodu.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz tabulka.
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9

4 body

Doplň správné názvy pohybů Země, které jsou vyobrazeny na obrázcích, a následně napiš
co nejpřesněji délku trvání jedné otočky.
Název pohybu Země

rotace Země
(otáčení Země kolem své osy)

oběh Země kolem Slunce

Délka trvání
365 dní a čtvrt dne
(365 dní 5 hodin 49 minut)

23 hodin 56 minut

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod (stačí jedna z možností).
Řešení: Viz obrázek.

10

8 bodů

Pomocí zkratek (S × J × V × Z × SV × SZ × JV × JZ) urči, na jakou světovou stranu pojedeš,
když budeš cestovat mezi následujícími městy:
Z Plzně

				

do Prahy 			

do Chebu 			
do Olomouce 			
do Českých Budějovic

Z Brna

SV 			

SZ

		

V			

JV			

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

-7-
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11

4 body

Poskládej správné pořadí uvedených geobiomů (biomů) uvedených v rámečku ve směru
od severního pólu k rovníku.
lesy mírného pásu
SEVER

tundra

tajga

–

tajga

–

tropický deštný prales

lesy mírného pásu

–

tundra

tropický deštný prales

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem (ve správném rámečku) 1 bod.
Řešení: Viz text.

12

JIH

4 body

Podle následujících popisů urči, o kterou řeku se jedná.
Celková délka tohoto vodního toku je 430,2 km. Protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými
Budějovicemi a Prahou a v Mělníku ústí zleva do Labe. Nachází se na něm velké množství
přehradních nádrží, některé slouží mimo jiné jako oblíbená rekreační střediska. Po této řece je také
pojmenována druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast skladatele Bedřicha Smetany.
Řeka: ... Vltava ...

Další řeka pramení v Německu a Českem protéká pod Krušnými horami od západu směrem
na východ. Jedná se o levostranný přítok Labe a protéká Karlovarským a Ústeckým krajem. Řeka
je dlouhá celkem 316 km, z toho 246,55 km na území Česka. Nacházejí se na ní tři přehradní
nádrže (Skalka, Nechranice, Kadaň) a řada menších jezů. Samotná řeka je zdrojem vody pro mnoho
průmyslových areálů, a zároveň je velmi oblíbená mezi vodáky pro svůj stabilní průtok vody.
Řeka: ... Ohře ...

Jedna z nejdelších českých řek, která odvodňuje především území Moravy. Pramení pod vrcholem
Králického Sněžníku, protéká Olomoucí, Kroměříží či Hodonínem a tvoří část státní hranice mezi
Českou a Slovenskou republikou a v Bratislavě, pod starým hradem Děvín, pak odevzdává své vody
zleva řece Dunaj. Zajímavostí je, že po této řece bylo pojmenováno údolí na povrchu Marsu.
Řeka: ... Morava ...

Poslední hledaná řeka je přezdívaná také „zlatonosná“, protože se na jejích březích v minulosti
rýžovalo zlato. Protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice či Písek a vlévá se do Vltavy pod
hradem Zvíkov. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady. Zajímavostí je,
že tato řeka je přemostěna nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku.
Řeka: ... Otava ...

Hodnocení: Za každou správně určenou řeku 1 bod.
Řešení: Viz text.

-8-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: F. Hulec, L. Suchá, P. Bendová,
P. Karvánková, S. Šitnerová,
K. Danielová, T. Bartoš, Š. Běle

DTP: Alena Vydláková

ˇ
REŠENÍ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie A

ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Právě ses dostal/a do týmu cestovatelů, jehož úkolem je uskutečnit dobrodružnou výpravu
pod názvem „Hrátky v Africe“. Tvým úkolem je, s pomocí Školního atlasu světa odpovědět
na záludné otázky a připravit důležité podklady na vaši cestu. Tak hurá na to!!!

13

10 bodů

Pomocí souřadnic urči místa na Zemi.
a)

1°11‘ j. š., 32°50‘ v. d.

f)

6°22‘ j. š., 29°37‘ v. d.

b)

19°55‘ s. š., 30°20‘ v. d.

g)

3°5‘ j. š., 37°21‘ v. d.

22°50‘ s. š., 13°10‘ v. d.

h)

9°40‘ s. š., 49°40‘ v. d.

i)

22°25‘ s. š., 31°45‘ v. d.

j)

c)
d)
e)

... Viktoriino/Ukerewe ... jezero
řeka ... Nil ...

poušť ... Sahara ...

... Somálský ... poloostrov
... Asuánská ... nádrž

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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jezero ... Tanganika ...
horský masiv ... Kilimandžáro ...
20° j. š., 47° v. d.

ostrov ... Madagaskar ...
11°11‘ s. š., 41°05‘ v. d.

... Assalská ... proláklina
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řeka ... Kongo ...
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ˇ
REŠENÍ

14

5 bodů

Do následujícího textu doplň místa, která si zjišťoval v předchozí úloze (úloha č. 13). Údaje,
které jsou v textu označeny hvězdičkami (*), vypočítáš a zjistíš až za chvíli. Zatím si jich proto
nemusíš všímat, ani je hledat ve školním atlase. Pozor nezapomeň doplňovaná místa i správně
vyskloňovat, tak, aby text dával smysl.

Nejrozsáhlejší oblast v Africe tvoří poušť ... Sahara ... . Horský masiv ... Kilimandžáro ..., ležící téměř

na rovníku, má na svém území nejvyšší horu Afriky Uhuru (* ... 5 895 ... m n. m.), naopak nejnižší

položené místo v Africe se nazývá ... Assalská ... proláklina (** ... -155 ... m).

Nejdelší řekou v Africe je ... Nil ..., na němž se nachází ... Asuánská ... nádrž. Tato řeka

je ***... druhou ... nejdelší řekou na Zemi a měří ****… 6 671 … km. Nejvodnatější africkou řekou

je ... Kongo..., které je zároveň *** ... druhá ... nejvodnatější řeka na Zemi.

Největším africkým jezerem je ... Viktoriino/Ukerewe ... a nejhlubším je jezero ... Tanganika ... .
Největší poloostrov je v Africe ... Somálský ... a největší ostrov je ... Madagaskar ..., ze kterého
pocházejí naši nezbední kamarádi tučňáci.

Hodnocení: Za každé správně doplněné místo do textu 0,5 bodu. Hodnoceno bez číselných údajů
označených hvězdičkou, ty budou hodnoceny v úkolu č. 15.
pozn.: Jedná se již o pojmy, které byly 1 bodem ohodnoceny v úkolu č. 14. Nyní je ohodnoceno, zda
je žák správně umístí do textu ve správném tvaru. Může se stát, že v předchozím úkolu špatně najde
pojem s pomocí souřadnic, ale v rámci textu, na základě svých znalostí, použije správný pojem, proto
hodnoceno i doplnění do textu.
Řešení: Viz text.

15

9 bodů

Nyní musíš trochu uplatnit i své znalosti z matematiky. Vypočti následující příklady a výsledky
doplň na místa hvězdiček (*) v předchozím textu o Africe (úkol č. 14). Některé výsledky
použiješ vícekrát.
*

3236,17 + 678,56 + 5132,17 – 3151,9 = 5 895

***

25/5-27/9= 2

**

****

30 – 261 + 76 = - 155

4 * 1600 + 256 + 3 * 5 = 6 671

Hodnocení: Za každý správný číselný údaj doplněný v textu 1b. (max. 5 bodů). Za každý správně
vypočtený příklad 1b. (max. 4 body). Celkem 9 bodů.
Pozn.: Hodnotíme opět doplnění do textu, které může proběhnout i na základě zkušeností žáka
či při zkušenostech s prací s atlasem, bez potřeby výpočtů příkladu. Proto hodnotíme i výpočet příkladů.
Řešení: Viz text.
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16

6 bodů

Doplň názvy geometrický útvarů do křížovky podle čísel, abys zjistil/a důležitou tajenku.

3.

5.

2.

β = 60°

1.

α = 60°

4. Druh trojúhelníku
γ = 60°

6.
1

2

Č

3

4

5

Ú

S

E

Č

K

K

R

U

H

T

V

E

R

E

C

R

A

A

Z
P

O

L

6

R

O

V

N

O

S

T

O

P

Ř

Í

M K

A

P

Ř

Í

M K

N

N

Ý

Y

Tajenka: ... Suezsky ... průplav

Tento průplav se nachází na území státu ... Egypt ... .
Spojuje ... Středozemní ... a ... Rudé ... moře.

Vysvětli svými slovy, co je to průplav: ... vodní cesta, která propojuje řeky, jezera, moře, oceány
a je vytvořena člověkem ... .

Hodnocení: Za správně vyluštěnou tajenku 2 body. Za každé správné doplnění chybějících údajů vždy
1 bod.
Řešení: Viz tajenka a text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

7,5 bodu

Pro každý kontinent seřaď následující města do tabulky níže od nejseverněji položeného
(1.) po nejjižněji položené (5.). Pamatuj, že města musí být správně přiřazena do sloupečku
odpovídajícího kontinentu.

Afrika: Luanda – Tripolis – Dakar – Maputo – Addis Abbeba

Severní Amerika: Montréal – Houston – Anchorage – Calgary – Salt Lake City
Jižní Amerika: La Paz – Manaus – Santiago – Caracas – Asunción
Pořadí

Afrika

Severní Amerika

Jižní Amerika

1.
2.
3.
4.
5.

-1-
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2

3,5 bodu

Vyhledej v atlase a doplň do tabulky současné názvy zemí, které jsou v prvním sloupečku
uvedeny pod svými historickými názvy. Následně dopiš, která koloniální velmoc jim vládla
a ve kterém desetiletí 20. století vyhlásily všechny uvedené státy nezávislost.
Historický
název

Současný název

Koloniální mocnost

Desetiletí vyhlášení
nezávislosti

Bečuánsko
Jižní
Rhodésie
Njasko
Severní
Rhodésie
Tanganika

3

3 body

V atlase vyhledej a do tabulky doplň název státu (v případě USA) nebo provincie/teritoria
(v případě Kanady), ve kterém sídlí uvedené hokejové týmy NHL.
Název hokejového týmu

Název státu/provincie/teritoria

Nashville Predators

Tampa Bay Lightning
Chicago Blackhawks
Winnipeg Jets

Calgary Flames

Vancouver Canucks
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4

6 bodů

S využitím atlasu zjisti, které město, pohoří a průliv jsou vyznačeny v následujících
schématech:
a)

0°

70°

město

60°

Odpověď:

10°

b)

0°

pohoří

10°

obratník Raka
Odpověď:

c)

40°

-3-
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průliv

180°

Odpověď:
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5

4 body

K uvedeným horám Ameriky doplň jejich nadmořskou výšku a zda se jedná o činnou sopku.
Název hory

Nadmořská výška [m n. m.]

Činná sopka ANO/NE

Mt. Saint Helens
Santa María
Pico Bolívar
Misti

6

6 bodů

S pomocí atlasu vypiš státy, kterými protékají jednotlivé řeky. Napiš minimálně tři státy
pro každou řeku (i jednotlivé státy USA; USA se jako jeden stát nepočítají).
Řeka

Státy

Mississippi
Amazonka
Paraguay
Niger
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů

7

Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka
10 bodů

Doplň do textu o Spojených státech amerických pojmy z nabídky v rámečku tak, aby byl text
souvislý. Pojmy správně skloňuj. Nezapomeň, že některé pojmy zůstanou nevyužity.
Aboridžinci – Afroameričané – Asie – Atlantský oceán – Evropa

federace – Hispánci – indiáni – Indický oceán – Inuité – mestici
monarchie – New York – Tichý oceán – Washington – zambové

Spojené státy americké leží v Severní Americe, jejich západní pobřeží omývají vody

........................................................ a východní pobřeží pak vody ........................................................ Právě

na pobřežích oceánů se nacházejí také největší a nejznámější města. USA jsou z hlediska státního
zřízení ............................................... a hlavním městem je ........................................................ Počet obyvatel

již překročil 300 milionů osob a USA jsou tak třetím nejlidnatějším státem světa po Číně a Indii.

Původními obyvateli byli ............................................. a v oblasti Aljašky též ........................................... Většinu
obyvatelstva však dnes tvoří přistěhovalci z ............................................. (velká přistěhovalecká vlna

přišla zejména v 19. století) a jejich potomci. Potomky obyvatel s africkým původem, kteří do USA
migrovali, nebo byli v minulosti násilně dovezeni na americký kontinent jako otroci, označujeme

jako ....................................................................... V poslední době silně narůstá počet ................................................,
tj. obyvatel hovořících španělsky (potomci španělských přistěhovalců a přistěhovalci ze zemí
Latinské Ameriky). Významnou část obyvatel tvoří v neposlední řadě také přistěhovalci

z jihovýchodní a východní ............................................ a jejich potomci (ti často vytváří specifické čtvrti,
kde si uchovávají původní kulturu včetně jazyka).
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8

7,5 bodu

Doplň k jednotlivým státům v tabulce, zda se jedná o vnitrozemský stát (ANO/NE) a následně
vyber z nabídky níže příslušné hlavní město a úřední jazyk.
Brasília – Canberra – Chartúm – La Paz – Niamey

angličtina – arabština – francouzština – portugalština – španělština

Název státu

Vnitrozemský
stát (ANO/NE)

Hlavní město

Jazyk

Bolívie
Súdán

Austrálie
Brazílie
Niger

9

6 bodů

Zakroužkuj u každého z následujících tvrzení, zda platí (ANO), či neplatí (NE). Pokud neplatí,
uveď zdůvodnění.
Oceánie se člení na Melanésii, Polynésii a Mikronésii.					
ANO × NE		
													
Zdůvodnění:
Většina
obyvatel Austrálie je soustředěna v centrální části země.			
ANO × NE
												
Zdůvodnění:
Většina železnic v Africe vede od míst těžby nerostných surovin do přístavů. Tento stav je
pozůstatkem koloniálního období.
												ANO × NE
Zdůvodnění:

V severní části Afriky dominuje z hlediska náboženského vyznání křesťanství, zatímco v jižní části
				
Afriky islám.										
											
ANO × NE
Zdůvodnění:
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K zodpovězení otázek v úlohách 10 až 12 využij tento obrázek.

A
B
E

C

D

10

6 bodů

Představ si, že procházíš vyznačenou trasu (černá lomená linie). Správným čtením vrstevnic
v mapě rozhodni u jednotlivých úseků trasy, zda jdeš z kopce nebo do kopce nebo po rovině.
Odpověď zapiš.
Z A do E jdu nejdříve .................................................... a pak ...................................................
Z E do B ...................................................

Z C do A nejdříve ................................................... a pak ...................................................
Z D do C ...................................................
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11

3,5 bodu

Na mapě barevně zvýrazni:
a) dvě části trasy, které vedou tzv. po vrstevnici
b) úsek nejprudšího klesání na trase (co nepřesněji)

12

2 body

Pomocí měřítka mapy vypočítej přibližnou délku celé trasy (v kilometrech). Výchozí
i konečný bod je A. Výsledek dolož výpočtem a zapiš s přesností na jedno desetinné místo.
Výsledek:

13

5 bodů

Z nabízených pojmů vyber a doplň do vět takové, které odborně nejsprávněji doplní uvedené
výroky. Pamatuj, že polovinu pojmů nevyužiješ.
delleny – morény – Mt. Kenya – šelfový ledovec – klimatologie

Austrálie – glaciologie – J. Amerika

– mořský ledovec – Uhuru

•

Výzkumem ledovců se zabývá věda zvaná ...............................................................

•

Ledovec končící v moři se označuje jako ...............................................................

•
•
•

-8-

Jediný kontinent, na kterém se ledovce vůbec nevyskytují je ...............................................................
Při pohybu ledovce dochází k obrušování okolních svahů a erodovaný materiál může po jeho
odtání vytvářet akumulační tvary, tzv. ...............................................................

V Africe bychom našli ledovec pouze na nejvyšším vrcholu kontinentu, který se jmenuje
................................................................
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ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka
Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Nadměrná produkce plastů a plastových výrobků je jedním z největších environmentálních problémů
současnosti. Problémem jsou především jednorázové plastové výrobky a obaly, které nám lidem
slouží jen krátce, poté je vyhodíme a hromadíme v prostředí okolo nás. V Česku a Evropě toto příliš
nevnímáme, jelikož zde fungují svozy tříděného odpadu, a tedy i plastový odpad nám každý týden
zmizí z očí. Jenže kam všechen tento odpad putuje? V Česku se s plastovým odpadem nakládá trojím
způsobem: část se recykluje (asi 60 %), část je využita na výrobu energie ve spalovnách odpadu
(asi 15 %) a zbytek se skládkuje (zhruba čtvrtina veškerého plastového odpadu vyprodukovaného
na území ČR).

14

6 bodů

Lidstvo začalo s masivní produkcí plastů a plastových výrobků po druhé světové válce, kdy začaly
plasty nahrazovat materiály jako je dřevo, sklo, kov apod. Graf na obrázku č. 1 zobrazuje vývoj
světové produkce plastů v miliónech tun za rok. Pozorně si graf prostuduj a odpověz na následující
otázky:
a. Z grafu na obrázku č. 1 zjisti: Před kolika lety přesáhlo lidstvo hranici
200 milionů tun plastových produktů vyrobených za rok (celosvětově)?
Obrázek 1

-9-
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b. Podle grafu na obrázku č. 1 zhruba odhadni, kolik milionů tun plastů vyrobí
3 body
lidé na světě v letošním roce. Do úvahy vezmi i současné snahy o snížení
produkce jednorázových plastových výrobků (plastové kelímky, brčka, příbory, tašky
apod.). Lze se tedy domnívat, že tempo růstu produkce od roku 2017 do současnosti
zpomalilo.
Výsledek:

15

5 bodů

Lidé vyrábí velké množství plastových výrobků každý rok (stovky milionů tun). Lidé ovšem také velké
množství plastových výrobků vyhodí. Bohužel ne všechny se daří recyklovat nebo jinak dále využít.
Mnoho se jich proto hromadí vinou člověka v přírodě. Podle analýzy The New Plastic Economy skončí
jen v oceánech každý rok zhruba 8 milionů tun plastů!
Zdroj: http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/

Nyní již víš, kolik tun plastů se lidskou vinou dostane každý rok do oceánů. Na základě informací
v textu vypočítej, kolik tun plastů teoreticky přibude v oceánech každou minutu (za 1 celý
nepřestupný rok). Uveď celý postup výpočtu.
Výpočet:

Výsledek:
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16

6 bodů

Podle nedávných studií vědci odhadují, že až 90 % všech plastů se do oceánů dostává jen z 10 řek
světa (2 v Africe a 8 v Asii, viz obrázek č. 2), které protékají hustě osídlenými oblastmi. Nejvíce
znečištění přináší řeka Yangtze, která dopraví do oceánu více plastů než všech 9 zbývajících řek
dohromady.
Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/90-veskerych-plastu-se-do-oceanu-dostane-jen-z-deseti-rek-asie-a-

Na obrázku č. 2 jsou zobrazeny světové řeky, které transportují až 90 % veškerého
plastového odpadu, který se ročně dostává do oceánu.
Podle informací z textu v rámečku a obrázku č. 2 odpověz na otázky.
Obrázek 2

Zdroj: https://bigthink.com/strange-maps/these-10-rivers-carry-95-of-all-plastic-into-the-ocean

Uveď název státu, z jehož území se do oceánu dostává nejvíce plastů.
Jmenuj dvě řeky přenášející velké množství plastů protékající nejvyšším počtem států.
Pouze jedna z řek na obrázku č. 2 protéká státem, jehož hlavní město leží na území Evropy. Uveď
název řeky i název hlavního města daného státu.
název řeky:
název hlavního města:
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8 bodů

Plast v oceánech ovšem nezůstává pouze u pobřeží a v blízkosti ústí velkých řek. Odpadky jsou
unášeny mořskými proudy na velké vzdálenosti. Cirkulace mořských proudů má pak za následek
shlukování odpadků do obřích plovoucích „ostrovů“. Na obrázku č. 3 jsou zobrazeny obrovské plochy
plastového odpadu kroužícího Tichým oceánem. Bílým kruhem je ohraničen „ostrov odpadků“
jihovýchodně od Japonska, přerušovaný kruh označuje další „ostrov“ západně od pobřeží USA. Mezi
nimi putuje odpad unášený mořskými proudy.
Doplň údaje do obrázku č. 3 (můžeš použít atlas světa):
a) Doplň do bílých rámečků názvy mořských proudů (4 body).
b) Vyznač šipkami hlavní směry proudění u všech doplněných mořských proudů (4 body).
Obrázek 3

Zdroj: https://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/GPmap_2012_NOAAMDP.jpg
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5 bodů

Pracuj s obrázkem č. 3 a rozhodni, zda jsou následující výroky pravdivé či nikoli. Nepravdivé
výroky oprav tak, aby byly pravdivé.
Odpadky jsou unášeny mořskými proudy ve směru od Japonska k pobřeží USA a zpět.			
												
ANO × NE		
													
Oprava:

U východního pobřeží USA se odpadky hromadí ve „víru“ způsobeném Jižním rovníkovým proudem.
															
												
												ANO × NE
Oprava:

Celková plocha plastového odpadu v Tichém oceánu je menší než plocha Japonských ostrovů.
		 													
												
ANO × NE
Oprava:
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

7,5 bodu

Pro každý kontinent seřaď následující města do tabulky níže od nejseverněji položeného
(1.) po nejjižněji položené (5.). Pamatuj, že města musí být správně přiřazena do sloupečku
odpovídajícího kontinentu.
Afrika: Luanda – Tripolis – Dakar – Maputo – Addis Abbeba

Severní Amerika: Montréal – Houston – Anchorage – Calgary – Salt Lake City
Jižní Amerika: La Paz – Manaus – Santiago – Caracas – Asunción

Pořadí

Afrika

Severní Amerika

Jižní Amerika

1.

Tripolis

Anchorage

Caracas

2.

Dakar

Calgary

Manaus

3.

Addis Abbeba

Montréal

La Paz

4.

Luanda

Salt Lake City

Asunción

5.

Maputo

Houston

Santiago

Hodnocení: Za každé správně určené město 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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2

3,5 bodu

Vyhledej v atlase a doplň do tabulky současné názvy zemí, které jsou v prvním sloupečku
uvedeny pod svými historickými názvy. Následně dopiš, která koloniální velmoc jim vládla
a ve kterém desetiletí 20. století vyhlásily všechny uvedené státy nezávislost.
Historický
název

Současný název

Bečuánsko

Botswana

Jižní
Rhodésie

Zimbabwe

Njasko

Malawi

Severní
Rhodésie

Zambie

Tanganika

Tanzanie

Koloniální mocnost

Desetiletí vyhlášení
nezávislosti

Velká Británie
(Spojené království)

60. léta 20. století

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

3

3 body

V atlase vyhledej a do tabulky doplň název státu (v případě USA) nebo provincie/teritoria
(v případě Kanady), ve kterém sídlí uvedené hokejové týmy NHL.
Název hokejového týmu

Název státu/provincie/teritoria

Nashville Predators

Tennessee

Chicago Blackhawks

Illinois

Tampa Bay Lightning

Florida

Winnipeg Jets

Calgary Flames

Vancouver Canucks

Manitoba
Alberta
Britská Kolumbie

Hodnocení: Za každé správně doplněné město 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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4

6 bodů

S využitím atlasu zjisti, které město, pohoří a průliv jsou vyznačeny v následujících
schématech:
a)

0°

70°

město

60°

Odpověď: ... Manaus ...

10°

b)

0°

pohoří

10°

obratník Raka
Odpověď: ... Hoggar NEBO Ahaggar ...

c)

40°

170°

průliv

180°

Odpověď: ... Cookův průliv ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 2 body.
Řešení: Viz text.
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5

4 body

K uvedeným horám Ameriky doplň jejich nadmořskou výšku a zda se jedná o činnou sopku.
Název hory

Nadmořská výška [m n. m.]

Činná sopka ANO/NE

Mt. Saint Helens

2 540 NEBO 2 549

ANO

3 772

ANO

Pico Bolívar

4 981 NEBO 5 007

NE

5 822

ANO

Santa María
Misti

Hodnocení: Za každý správně doplněný údaj 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

6

6 bodů

S pomocí atlasu vypiš státy, kterými protékají jednotlivé řeky. Napiš minimálně tři státy
pro každou řeku (i jednotlivé státy USA; USA se jako jeden stát nepočítají).
Řeka

Státy

Mississippi

Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky,
Arkansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana

Amazonka

Peru, Kolumbie, Brazílie

Paraguay

Argentina, Bolívie, Brazílie, Paraguay
Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigérie

Niger

Hodnocení: Za každý správně přiřazený stát 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka; u každé řeky stačí 3 správně určené státy.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů

7

Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka
10 bodů

Doplň do textu o Spojených státech amerických pojmy z nabídky v rámečku tak, aby byl text
souvislý. Pojmy správně skloňuj. Nezapomeň, že některé pojmy zůstanou nevyužity.
Aboridžinci – Afroameričané – Asie – Atlantský oceán – Evropa

federace – Hispánci – indiáni – Indický oceán – Inuité – mestici
monarchie – New York – Tichý oceán – Washington – zambové

Spojené státy americké leží v Severní Americe, jejich západní pobřeží omývají vody

... Tichého oceánu ... a východní pobřeží pak vody ... Atlantského oceánu .... Právě na pobřežích
oceánů se nacházejí také největší a nejznámější města. USA jsou z hlediska státního zřízení

... federace ... a hlavním městem je ... Washington .... Počet obyvatel již překročil 300 milionů osob
a USA jsou tak třetím nejlidnatějším státem světa po Číně a Indii. Původními obyvateli byli

... indiáni ... a v oblasti Aljašky též ... Inuité .... Většinu obyvatelstva však dnes tvoří přistěhovalci
z ... Evropy ... (velká přistěhovalecká vlna přišla zejména v 19. století) a jejich potomci. Potomky
obyvatel s africkým původem, kteří do USA migrovali, nebo byli v minulosti násilně dovezeni

na americký kontinent jako otroci, označujeme jako ... Afroameričany .... V poslední době silně

narůstá počet ... Hispánců ..., tj. obyvatel hovořících španělsky (potomci španělských přistěhovalců
a přistěhovalci ze zemí Latinské Ameriky). Významnou část obyvatel tvoří v neposlední řadě také

přistěhovalci z jihovýchodní a východní ... Asie ... a jejich potomci (ti často vytváří specifické čtvrti,
kde si uchovávají původní kulturu včetně jazyka).

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod (nesprávně skloňovaný pojem není důvodem
pro neudělení bodu).
Řešení: Viz text.
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8

7,5 bodu

Doplň k jednotlivým státům v tabulce, zda se jedná o vnitrozemský stát (ANO/NE) a následně
vyber z nabídky níže příslušné hlavní město a úřední jazyk.
Brasília – Canberra – Chartúm – La Paz – Niamey

angličtina – arabština – francouzština – portugalština – španělština

Název státu

Vnitrozemský stát (ANO/NE)

Hlavní město

Jazyk

ANO

La Paz

španělština

Súdán

NE

Chartúm

arabština

NE

Canberra

angličtina

Brazílie

NE

Brasília

portugalština

ANO

Niamey

francouzština

Bolívie
Austrálie
Niger

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

9

6 bodů

Zakroužkuj u každého z následujících tvrzení, zda platí (ANO), či neplatí (NE). Pokud neplatí,
uveď zdůvodnění.
Oceánie
se člení na Melanésii, Polynésii a Mikronésii.					
ANO × NE		
													
Zdůvodnění:

Většina obyvatel Austrálie je soustředěna v centrální části země.			
ANO × NE
												
Zdůvodnění: ... většina obyvatel je soustředěna na pobřeží ...

Většina železnic v Africe vede od míst těžby nerostných surovin do přístavů. Tento stav je
pozůstatkem koloniálního období.
												ANO × NE
Zdůvodnění:

V severní části Afriky dominuje z hlediska náboženského vyznání křesťanství, zatímco v jižní části
Afriky islám.									
					
												
ANO × NE
Zdůvodnění: ... na severu dominuje islám a na jihu křesťanství ...
Hodnocení: Za každý správně označený výrok 1 bod. Za každou opravu nesprávného výroku 1 bod.
Řešení: Viz text.
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K zodpovězení otázek v úlohách 10 až 12 využij tento obrázek.

A
B

E

D

C

10

6 bodů

Představ si, že procházíš vyznačenou trasu (černá lomená linie). Správným čtením vrstevnic
v mapě rozhodni u jednotlivých úseků trasy, zda jdeš z kopce nebo do kopce nebo po rovině.
Odpověď zapiš.
Z A do E jdu nejdříve … do kopce ... a pak ... po rovině ...
Z E do B ... do kopce ...

Z C do A nejdříve ... po rovině ... a pak ... do kopce ...
Z D do C ... z kopce ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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11

3,5 bodu

Na mapě barevně zvýrazni:
a) dvě části trasy, které vedou tzv. po vrstevnici
b) úsek nejprudšího klesání na trase (co nepřesněji)
Hodnocení:
a) Za každou vyznačenou část trasy vedoucí po vrstevnici 1 bod. Nemusí být označená celá část úseku,
stačí, když ji žák označí alespoň zčásti nebo k ní natáhne linku a popíše. Uznat i v případě, že viditelně
odděleně vyznačí dva úseky v rámci jedné vrstevnice (např. od C po zákrutu jeden úsek a od zákruty
směrem ke strži druhý úsek).
b) Za vyznačení prudkého klesání 1–1,5 bodu následovně:
1 bod za rámcové vyznačení (naznačeno v obrázku přerušovanou elipsou)
1,5 bodu za přesné vyznačení (naznačeno v obrázku plnou elipsou).
Řešení: Viz obrázek.

A
B

E

C

D

12

2 body

Pomocí měřítka mapy vypočítej přibližnou délku celé trasy (v kilometrech). Výchozí
i konečný bod je A. Výsledek dolož výpočtem a zapiš s přesností na jedno desetinné místo.
Hodnocení: Za správný výsledek 1 bod. Za relevantní postup výpočtu 1 bod.
Řešení: Odpověď musí být v toleranci od 1,6 – 1,9 km (1 600–1 900 m).
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13

5 bodů

Z nabízených pojmů vyber a doplň do vět takové, které odborně nejsprávněji doplní uvedené
výroky. Pamatuj, že polovinu pojmů nevyužiješ.
delleny – morény – Mt. Kenya – šelfový ledovec – klimatologie

Austrálie – glaciologie – J. Amerika

– mořský ledovec – Uhuru

Výzkumem ledovců se zabývá věda zvaná ... glaciologie ...

Jediný kontinent, na kterém se ledovce vůbec nevyskytují je ... Austrálie ...
Ledovec končící v moři se označuje jako ... šelfový ledovec ...

Při pohybu ledovce dochází k obrušování okolních svahů a erodovaný materiál může po jeho odtání
vytvářet akumulační tvary, tzv. ... morény ...

V Africe bychom našli ledovec pouze na nejvyšším vrcholu kontinentu, který se jmenuje ... Uhuru ...
Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Celkem 30 bodů

Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka
Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Nadměrná produkce plastů a plastových výrobků je jedním z největších environmentálních problémů
současnosti. Problémem jsou především jednorázové plastové výrobky a obaly, které nám lidem
slouží jen krátce, poté je vyhodíme a hromadíme v prostředí okolo nás. V Česku a Evropě toto příliš
nevnímáme, jelikož zde fungují svozy tříděného odpadu, a tedy i plastový odpad nám každý týden
zmizí z očí. Jenže kam všechen tento odpad putuje? V Česku se s plastovým odpadem nakládá trojím
způsobem: část se recykluje (asi 60 %), část je využita na výrobu energie ve spalovnách odpadu
(asi 15 %) a zbytek se skládkuje (zhruba čtvrtina veškerého plastového odpadu vyprodukovaného
na území ČR).

14

6 bodů

Lidstvo začalo s masivní produkcí plastů a plastových výrobků po druhé světové válce, kdy začaly
plasty nahrazovat materiály jako je dřevo, sklo, kov apod. Graf na obrázku č. 1 zobrazuje vývoj
světové produkce plastů v miliónech tun za rok. Pozorně si graf prostuduj a odpověz na následující
otázky:
a. Z grafu na obrázku č. 1 zjisti: Před kolika lety přesáhlo lidstvo hranici
200 milionů tun plastových produktů vyrobených za rok (celosvětově)?
Obrázek 1
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3 body

Hodnocení: Za každý jeden rok,
o který se výsledek bude lišit
od hodnoty 20 strhnout 1 celý bod
až po nula udělených bodů. Dále
se žádné body nestrhávají (nelze
se dostat do mínusu).
Vzor:
• odpověď 20 let > udělují se 3 body
• odpověď 19 nebo 21 let > 2 body
• odpověď 18 nebo 22 let > 1 bod
• odpověď 17 let a méně nebo 23 let
a více > neudělují se žádné body
Řešení: 2019-1999=20 (před 20 lety).
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b. Podle grafu na obrázku č. 1 zhruba odhadni, kolik milionů tun plastů vyrobí
3 body
lidé na světě v letošním roce. Do úvahy vezmi i současné snahy o snížení
produkce jednorázových plastových výrobků (plastové kelímky, brčka, příbory, tašky
apod.). Lze se tedy domnívat, že tempo růstu produkce od roku 2017 do současnosti
zpomalilo.
Hodnocení: Podobně jako v prvním případě strhávat jeden celý body za odchylky, o které se bude jejich
odhad lišit od uvedeného rozpětí hodnot.
Řešení: Tolerovat odpovědi v intervalu od 360 do 420 milionů tun a BODOVĚ HODNOTIT PODLE NÍŽE
PŘILOŽENÉHO VZORU.
Vzor:
• hodnota je v rozpětí 380–400 > udělují se 3 body
• hodnota je buď v intervalu 370–379 nebo 401–410 > 2 body
• hodnota je buď v intervalu 360–369 nebo 411–420 > 1 bod
• hodnota nižší než 360 nebo vyšší než 420 > neudělují se žádné body
pozn.: prostým odhadem z tempa růstu je možné odhadnout i vyšší hodnotu, avšak žáci mají vzít
do úvahy zpomalení tempa růstu. Jde pouze o odhady a nácvik práce s grafy a kritickým myšlením,
nikoli o prognózu reality

15

5 bodů

Lidé vyrábí velké množství plastových výrobků každý rok (stovky milionů tun). Lidé ovšem také velké
množství plastových výrobků vyhodí. Bohužel ne všechny se daří recyklovat nebo jinak dále využít.
Mnoho se jich proto hromadí vinou člověka v přírodě. Podle analýzy The New Plastic Economy skončí
jen v oceánech každý rok zhruba 8 milionů tun plastů!
Zdroj: http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/

Nyní již víš, kolik tun plastů se lidskou vinou dostane každý rok do oceánů. Na základě informací
v textu vypočítej, kolik tun plastů teoreticky přibude v oceánech každou minutu (za 1 celý
nepřestupný rok). Uveď celý postup výpočtu.
Výpočet:
8 000 000 tun za rok/počet minut v roce
8 000 000/365×24×60 = 8 000 000/525 600 = 15,22 tun plastu za minutu

Hodnocení:
• 2 body za správny výsledek s tolerancí maximálně 0,1 tuny (počet minut v roce je pevně daný, tedy
správné výsledky by se mezi jednotlivci neměly lišit).
• 1 bod za výpočet počtu minut v roce
• 1 bod za správný postup dělení
• 1 bod za uvedení celého postupu.
Řešení: Viz text.
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16

6 bodů

Podle nedávných studií vědci odhadují, že až 90 % všech plastů se do oceánů dostává jen z 10 řek
světa (2 v Africe a 8 v Asii, viz obrázek č. 2), které protékají hustě osídlenými oblastmi. Nejvíce
znečištění přináší řeka Yangtze, která dopraví do oceánu více plastů než všech 9 zbývajících řek
dohromady.
Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/90-veskerych-plastu-se-do-oceanu-dostane-jen-z-deseti-rek-asie-a-afriky

Na obrázku č. 2 jsou zobrazeny světové řeky, které transportují až 90 % veškerého
plastového odpadu, který se ročně dostává do oceánu.
Podle informací z textu v rámečku a obrázku č. 2 odpověz na otázky.
Obrázek 2

Zdroj: https://bigthink.com/strange-maps/these-10-rivers-carry-95-of-all-plastic-into-the-ocean

Uveď název státu, z jehož území se do oceánu dostává nejvíce plastů.
... Čína ... (2 body)

Jmenuj dvě řeky přenášející velké množství plastů protékající nejvyšším počtem států.
... Niger, Nil, Mekong ... (lze uznat jakoukoli dvojici vytvořenou z těchto řek; 1 řeka = 1 bod)
Pouze jedna z řek na obrázku č. 2 protéká státem, jehož hlavní město leží na území Evropy. Uveď
název řeky i název hlavního města daného státu.
název řeky: ... Amur ... (1 bod)
název hlavního města: ... Moskva ... (1 bod)
Hodnocení: Viz text.
Řešení: Viz text.
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17

8 bodů

Plast v oceánech ovšem nezůstává pouze u pobřeží a v blízkosti ústí velkých řek. Odpadky jsou
unášeny mořskými proudy na velké vzdálenosti. Cirkulace mořských proudů má pak za následek
shlukování odpadků do obřích plovoucích „ostrovů“. Na obrázku č. 3 jsou zobrazeny obrovské plochy
plastového odpadu kroužícího Tichým oceánem. Bílým kruhem je ohraničen „ostrov odpadků“
jihovýchodně od Japonska, přerušovaný kruh označuje další „ostrov“ západně od pobřeží USA. Mezi
nimi putuje odpad unášený mořskými proudy.
Doplň údaje do obrázku č. 3 (můžeš použít atlas světa):
a) Doplň do bílých rámečků názvy mořských proudů (4 body).
b) Vyznač šipkami hlavní směry proudění u všech doplněných mořských proudů (4 body).
Obrázek 3

Severní tichomořský proud

Kuro–šio

Kalifornský proud

Severní rovníkový proud

Zdroj: https://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/GPmap_2012_NOAAMDP.jpg

Hodnocení: Za každý správně doplněný název mořského proudu 1 bod. Za každou správně vyznačenou
šipku 1 bod.
Řešení: Viz obrázek (u směrů se bodují hlavní směry naznačené černými plnými šipkami, pokud žáci
vyznačí i směry oddělujících se vedlejších ramen (liniová šipka bez výplně) se body navíc neudělují).
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18

5 bodů

Pracuj s obrázkem č. 3 a rozhodni, zda jsou následující výroky pravdivé či nikoli. Nepravdivé
výroky oprav tak, aby byly pravdivé.
Odpadky jsou unášeny mořskými proudy ve směru od Japonska k pobřeží USA a zpět.			
												ANO
× NE		
													
Oprava:

U východního pobřeží USA se odpadky hromadí ve „víru“ způsobeném Jižním rovníkovým
proudem.														
												
												ANO × NE

Oprava: ... U západního pobřeží USA se odpadky hromadí ve „víru“ způsobeném 			
		
Kalifornským proudem
NEBO
		
U východního pobřeží Japonska se odpadky hromadí ve víru způsobeném 		
		
proudem Kuro šio ...

Celková plocha plastového odpadu v Tichém oceánu je menší než plocha Japonských ostrovů.
		 													
												
ANO × NE
Oprava: ... Celková plocha plastového odpadu v Tichém oceánu je větší než plocha 		
Japonských ostrovů ...

Hodnocení: Za každou správně označenou odpověď ANO × NE 1 bod. Za každou úplnou a správnou
opravu 1 bod (pokud u druhého výroku opraví jen jednu chybnou část, výrok zůstává logicky
nepravdivým a nesplňuje tedy podmínky zadání, bod (ani půl bod) se v takovém případě
neuděluje).
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

6 bodů

Na základě charakteristiky výzkumné polární stanice napiš, o kterou stanici se jedná. Vybírej
názvy stanic z rámečku.
Palmer

–

Bird Island

–

Nuuk

–

Vostok

Stanice se nachází ve vnitrozemí Antarktidy a patří Rusku. Na této polární stanici byla změřena
dosavadní nejnižší absolutní i průměrná lednová teplota na světě.
Název polární stanice:

Tuto polární stanici provozují Spojené státy americké. Stanici omývá Bellinghausenovo moře.
Lednové teploty šplhají na této stanici k hodnotám okolo 0 °C a červencové teploty se pohybují
kolem -10°C.
Název polární stanice:

2

16 bodů

a. Zemětřesení i sopečná činnost jsou vázány na oblasti styku litosférických desek.
K názvu sopky napiš, které dvě litosférické desky se poblíž sopky stýkají.
Název činné sopky

Název litosférické desky

6 bodů

Název litosférické desky

San Pedro
Dempo

-1-
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b. Seřaď regiony jižní Afrika, jihovýchodní Evropa a Japonsko sestupně od 1 do 3
podle počtu zemětřesení, kdy 1. = region s nejvyšším počtem zemětřesení
a 3. = region s nejnižším počtem zemětřesení.

2 body

1.
2.
3.

c. Níže jsou uvedena tvrzení 1.–4., ale každé obsahuje vždy jednu chybu.
Najdi v každém tvrzení chybu, podtrhni ji a tvrzení oprav.

8 bodů

1. V polárních oblastech jsou častá zemětřesení.

											
Oprava:

2. Mezi státy jihovýchodní Asie s největším výskytem sopek patří Indonésie a Thajsko.
											
Oprava:

3. Již před 152 miliony let omýval východní pobřeží Severní Ameriky Tichý oceán.
											
Oprava:

4. Před 356 miliony let bylo území dnešního Ruska součástí kontinentu Pangea.
											
Oprava:

-2-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

3

8 bodů

Na některých místech v textu jsou kurzívou uvedeny na výběr dvě možnosti. Zakroužkuj vždy
jednu správnou možnost. Za chybné odpovědi se body odečítají.
Rhôna je řeka dlouhá 812 kilometrů, která pramení ve Švýcarsku / Francii. Její průměrný průtok

u ústí do Středozemního moře činí 1 780 / 2 390 m³/s. Hodnoty jejího průtoku během roku se však
mění i s ohledem na to, že řeka protéká oblastmi s různými přírodními předpoklady. Níže uvedený
graf znázorňuje, kolik z celkového ročního průtoku Rhôny proteče ve kterém měsíci. Podle tvaru

křivky je jasně patrné, že maximum vody protéká říčním korytem v zimě / létě. Příčinou je odtok
vody z tajícího sněhu a ledu v Bergamských a Rétských Alpách / Bernských a Peninských Alpách,

která je odváděna Rhônou pryč z území. Z toho lze usuzovat, že číselné údaje, které graf znázorňuje,
mohly být naměřeny ve městě Montélimar / Visp.

podíl ročního průtoku (v %)

35
30
25

20
15
10
5
0

Zdroj: Chábera, Kössl (1999)
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko

4

9 bodů

V Evropě existují regiony, které mají snahu získat větší nezávislost na státu, ve kterém se nachází.
Podle charakteristiky napiš, o který region se jedná. Vybírej názvy regionů z rámečku.
Severní Irsko

–

Katalánsko

–

Valonsko

–

Donbas

–

Bavorsko

Jedná se o autonomní společenství jihoevropského státu. Hlavním důvodem, proč se chce většina
obyvatel osamostatnit, je ekonomická síla regionu – tato oblast je hospodářsky nejsilnějším
regionem daného státu.
Název regionu:

Stát, ve kterém se tento region nachází, je politicky rozdělen na dvě části. Západní část je nakloněná
spíše Evropské unii, naopak východní část, ve které daný region leží, spolupracuje spíše s Ruskem.
Na území regionu jsou velké zásoby nerostných surovin (především černého uhlí). V minulosti
tato oblast patřila Rusku, což je mj. příčinou vysokého zastoupení obyvatel ruské národnosti
v tomto území.
Název regionu:

Region je jednou ze čtyř zemí jedné ze západoevropských monarchií. Jedná se o hospodářsky slabší
zemi v porovnání s ostatními zeměmi daného státu. Region je nábožensky rozdělen na katolíky
a protestanty, což přinášelo řadu ozbrojených konfliktů. V minulosti zde působily i teroristické
skupiny (např. IRA).
Název regionu:

-4-
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5

15 bodů

a. Následující text se týká předpovědi počasí na 20. července pro Prahu. Doplň slova
z rámečku do textu; předpokládej, že se jedná o průměrné červencové počasí.
Nezapomeň slova správně skloňovat.
5.13

km

26–28 °C

7.13

mm

litry

srážky

mlha

kupovitá

nízká

jih

7–9 °C

14.–15.

7 bodů

západ

15–16 °C

18.–19.

Maximální teplota bude mezi ...................................................... °C, přičemž ji pravděpodobně naměříme

kolem ...................................................... hodiny. Naopak nejnižší teplotu naměříme těsně před východem
Slunce, tj. v ............................................, a teplota bude dosahovat 16–17 °C. Oblačnost bude během dne

přibývat; ve večerních hodinách očekáváme tvorbu mohutné ..................................................... oblačnosti,

typické pro letní období. Ve večerních hodinách potom očekáváme zataženo se/s .......................................

v úhrnu mezi 0,1–0,3 …...............................................… . Vítr bude vát ze ......................................................................,
což je nejčastější směr proudění větru v Česku.

b. Grafy ukazují průběh teploty během dne. Který z grafů A)–C) nejpřesněji vystihuje
průběh teploty během 20. července podle předpovědi počasí z úlohy 5a.?

2 body

35

A

30

teplota (°C)

25
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5
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Průběh teploty nejpřesněji vystihuje graf:

c. Tabulka ukazuje průměrnou červencovou teplotu a průměrné červencové množství
6 bodů
srážek v Aténách (Řecko), Kyjevě (Ukrajina), Londýně (Spojené království)
a Oslu (Norsko). Napiš do správných řádků tabulky názvy měst, ve kterých byla teplota
a množství srážek naměřeny.
Město

Průměrná červencová
teplota (ve °C)

Průměrné množství srážek
v červenci (v mm)

17

40

20

65

27

15
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6

9 bodů

a. Úvodní text k úloze 6:

7 bodů

Jedna ze základních veličin, která se měří na jakémkoli vodním toku, tedy i na řece,
je rychlost proudění vody. Vyjádřena je v metrech za sekundu. Rychlost vody v řece musíme znát,
pokud potřebujeme vypočítat průměrný průtok vody, který se udává v metrech krychlových
za sekundu. Nejvyšší rychlost vody bývá zpravidla na horním toku řeky, protože je tam také vyšší
sklon dna údolí. Naopak na dolním toku řeky je rychlost vody nižší. Čím vyšší rychlosti dosahuje
voda v korytě řeky, tím více řeka koryto vymílá (takzvaně eroduje) a zároveň tím menší množství
materiálu v korytě ukládá (akumuluje).
Na základě úvodního textu rozhodni a zakroužkuj, zda je tvrzení pravdivé (PRAVDA)
či nepravdivé (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení nepravdivé, tak ho oprav.
1. Horní tok je úsekem řeky, který je blíže k ústí.

										
Oprava:

2. Jednotkou rychlosti vody v řece je m3/s.

										
Oprava:

3. Rychlost vody v korytě řeky se zvyšuje směrem od pramene k ústí.
										
Oprava:

4. Horní tok řeky většinou více vymílá koryto než dolní tok řeky.
										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

5. Čím je rychlost vodního toku nižší, tím více v řece dochází k ukládání materiálu.				
										
Oprava:
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b. Na obrázku vidíš schéma koryta řeky (z horního pohledu) se zákrutem. Šipka
ukazuje směr proudu vody. Pomocí jedné čáry do schématu koryta řeky nakresli
proudnici, to jest spojnici míst s největšími rychlostmi proudu.

2 body

Zdroj: Zeměpisný náčrtník

7

7 bodů

Aby se reálné území vešlo na velikost papíru, na kterém je vytištěná mapa, musí ho tvůrce mapy
nejen zmenšit, ale také zjednodušit. Čím je měřítko dané mapy menší – jinými slovy čím větší
území potřebujeme na daném papíře znázornit – tím je nutné i více zjednodušit zakreslované
prvky.

B

A

Zdroj: Bláha (2018, s. 113)

Pozn.: Šipka označuje směr vodního toku.
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Soutežící:
ˇ

a. Na obrázku vidíš výřezy ze dvou map A a B, přičemž mapa B byla tvůrcem mapy více
3 body
zjednodušena ve srovnání s mapou A. Porovnáním těchto dvou obrázků vypiš, čím
se zjednodušení v mapách projevuje. V čem se liší znázorněné prvky na mapě B oproti
mapě A?

b. Předpokládejme, že výřez mapy A je sestrojen v měřítku 1 : 5 000. Pro které
měřítko by bylo nejvhodnější použít výřez mapy B? Zakroužkuj jednu možnost
z nabídky i)–iv).
i)

1 : 1 000

iii)

1 : 10 000

ii)

iv)

1 bod

1 : 4 000

1 : 400 000

c. Podtrhni všechna tvrzení, která jsou pravdivá. Za chybné odpovědi se body
3 body
odečítají.
• Měřítko 1 : 1 000 000 je již tak malé, že na takovou mapu není možné zobrazovat jednotlivé
•
•

(oddělené) budovy, jako je tomu na mapě A v měřítku 1 : 5 000.

Tvar (průběh) vodního toku na výřezu mapy A mnohem více odpovídá realitě v porovnání
s tvarem vodního toku na výřezu mapy B.

Na mapě v měřítku 1 : 100 000 by musela být budova z výřezu mapy A znázorněna kruhovým
tvarem.
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PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Úvodní text

Čokoláda a suroviny potřebné k její výrobě jsou v současnosti důležitým zbožím v zahraničním
obchodu mezi státy světa.
Mezi základní zemědělské plodiny potřebné k výrobě čokolády patří kakaové boby a cukrová třtina
(nebo cukrová řepa). Dále k výrobě čokolády je potřebné mléko a tuk. Kakaové boby, cukrová třtina,
mléko a tuk se ale většinou získávají v oblastech, které jsou velmi vzdáleny od továren na čokoládu.
Proto musí být všechny suroviny dopraveny vodní a pozemní dopravou do továren, kde se teprve
čokoláda vyrobí. Z výroby je pak dopravována na pult obchodů, kde si ji mohou koupit zákazníci.

8

6 bodů

Úvodní text popisuje proces, kterým čokoláda projde od získání potřebných surovin až po její prodej
v obchodě. Informace, které ses dočetl(a), se nyní pokus znázornit schématem, které
by někomu mohlo usnadnit pochopit stejnou informaci, aniž by musel číst dlouhý text.
Jako pomůcku pro tvorbu schématu máš již níže připravené rámečky a šipky. Ty by měly vyjadřovat
přechod mezi jednotlivými fázemi procesu.
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9

11,5 bodu

a. Největším producentem cukrové třtiny, která je potřebná k výrobě čokolády,
4,5 bodu
je Brazílie. Cukrovou třtinu lze v tomto státě pěstovat s vysokými výnosy, protože
jsou tu pro ni vhodné přírodní podmínky (teplota, srážky, půdy). V nabídce 1.–6. podtrhni
všechny přírodní charakteristiky území Brazílie, které napomáhají vysokým výnosům
cukrové třtiny. (Ty přírodní charakteristiky, které pěstování cukrové třtiny neumožňují,
zůstanou nezakroužkovány). Za chybné odpovědi se body odečítají.
1. teplota v průběhu roku neklesne pod 15 °C

2. průměrná teplota v nejteplejším měsíci roku musí být minimálně 30 °C
3. množství srážek během roku je minimálně 1 000 mm

4. množství srážek během roku je maximálně 1 000 mm
5. přítomnost feralitických a laterických půd
6. přítomnost hnědozemí

b. Doplň text, který se týká charakteru zemědělství a výživy obyvatelstva
ve státech produkující kakaové boby. Vybírej slova z rámečku a nezapomeň
je správně skloňovat.
Adenský záliv

–

brambory a batáty

méně než

ovoce a zelenina

Severní Amerika

–

–

–

neštovice

plantáže

–

–

–

Guinejský záliv

obezita

podvýživa

Středozemní moře

–

–

–

–

obiloviny
polder

tuky a oleje

–

7 bodů

Jižní Afrika

–

ryby

více než

Největším producentem kakaových bobů jsou africké státy ležící při ................................................................ .
Zemědělství těchto států zaměstnává ....................................... 50 % obyvatel státu. Kakaové boby jsou

zpravidla pěstovány na ....................................... což jsou rozsáhlá pole, na kterých je většinou pěstována
jedna plodina určená pro vývoz. Ačkoliv se z této oblasti vyváží kromě kakaových bobů i velké
množství dalších zemědělských produktů (především pochutin), jejich obyvatelé trpí

.................................................; jejich spotřeba kalorií na den je ................................................. 100 % doporučené
denní dávky dle FAO. Hlavní složkou potravy obyvatel v tomto regionu jsou ...................................................
......... nebo ........................................................................ .
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10

2 body

Graf znázorňuje produkci kakaových bobů ve třech státech, ve kterých se vypěstuje nejvíce
kakaových bobů na světě.
1 600 000

1 400 000
1 200 000

tuny

1 000 000
800 000

600 000
400 000
200 000

0
A

B

C

stát
Zdroj: http://www.fao.org/faostat/en

Zakroužkuj označení řádku i)–iii), které uvádí správné pořadí největších světových
producentů kakaových bobů.
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označení

sloupec A

sloupec B

sloupec C

i)

Súdán

Pobřeží Slonoviny

Egypt

ii)

Kamerun

Kuba

Peru

iii)

Pobřeží Slonoviny

Ghana

Indonésie
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11

3,5 bodu

a. Druhý sloupec tabulky vyjadřuje, kolik se ve vybraných státech Evropy spotřebuje
za rok kilogramů čokolády. Hodnota udává celkovou spotřebu čokolády za všechny
obyvatele v daném státě.
stát
Česko
Německo
Norsko

spotřeba čokolády v kg za rok
62 805 500
638 746 600
34 372 800

2 body

NEZNÁMÝ UKAZATEL
5,9
7,9
6,6

Zdroj: euromonitor, forbes, Školní atlas světa (2017)

Napiš hlavní důvod, proč je množství spotřebované čokolády udávané pro Německo
desetkrát větší než pro Česko:

b. Poslední sloupec tabulky uvádí hodnoty neznámého ukazatele pro vybrané státy.
V nabídce i)–iv) zakroužkuj, o který ukazatel se jedná:

1,5 bodu

i)

procentuální podíl podniků zabývajících se zpracováním čokolády z celkového počtu podniků

iii)

množství dovezených kakaových bobů do daného státu v desítkách kilogramů za rok

ii)

iv)

- 13 -
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procentuální podíl státu na celosvětové spotřebě čokolády
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12

7 bodů

Obchod se zemědělskými plodinami mezi vyspělými a rozvojovými státy je závislý na mnoha
okolnostech. Například obchod s kakaovými boby mezi Německem a Pobřežím Slonoviny
má pro oba státy své výhody i nevýhody. Dopiš jednotlivá tvrzení z rámečku, která se týkají
obchodu s kakaovými boby, do příslušných polí tabulky.
•

Nízká výkupní cena kakaových bobů

•

Silná závislost hospodářství státu na zisku z prodeje jedné suroviny

•
•
•
•
•

Finanční zisk z prodeje zemědělských plodin

Vysoká konkurence ve výrobě a prodeji čokolády

Finanční náklady na dovoz surovin potřebných k výrobě čokolády

Vyčerpávání půdy intenzivním pěstováním jedné plodiny s cílem co nejvyšších výnosů
Získání surovin na výrobu čokolády
Německo

Pobřeží Slonoviny

Výhody

Nevýhody
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

6 bodů

Na základě charakteristiky výzkumné polární stanice napiš, o kterou stanici se jedná. Vybírej
názvy stanic z rámečku.
Palmer

–

Bird Island

–

Nuuk

–

Vostok

Stanice se nachází ve vnitrozemí Antarktidy a patří Rusku. Na této polární stanici byla změřena
dosavadní nejnižší absolutní i průměrná lednová teplota na světě.
Název polární stanice: ... Vostok ...

Tuto polární stanici provozují Spojené státy americké. Stanici omývá Bellinghausenovo moře.
Lednové teploty šplhají na této stanici k hodnotám okolo 0 °C a červencové teploty se pohybují
kolem -10°C.
Název polární stanice: ... Palmer ...
Hodnocení: Za každý správně doplněný název polární stanice 3 body.
Řešení: Viz text.

2

16 bodů

a. Zemětřesení i sopečná činnost jsou vázány na oblasti styku litosférických desek.
K názvu sopky napiš, které dvě litosférické desky se poblíž sopky stýkají.

6 bodů

Název činné sopky

Název litosférické desky

Název litosférické desky

San Pedro

Jihoamerická deska

deska Nazca

Euroasijská deska

Australská deska

Katmai

Severoamerická deska

Tichomořská deska

Dempo

Hodnocení: Za každou správně doplněnou buňku tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Seřaď regiony jižní Afrika, jihovýchodní Evropa a Japonsko sestupně od 1 do 3
podle počtu zemětřesení, kdy 1. = region s nejvyšším počtem zemětřesení
a 3. = region s nejnižším počtem zemětřesení.

2 body

1. … Japonsko …
2. … jihovýchodní Evropa …
3. … jižní Afrika …

Hodnocení: Za správně vyplněné pořadí 2 body; v ostatních případech 0 bodů.
Řešení: Viz text.
c. Níže jsou uvedena tvrzení 1.–4., ale každé obsahuje vždy jednu chybu.
Najdi v každém tvrzení chybu, podtrhni ji a tvrzení oprav.

8 bodů

1. V polárních oblastech jsou častá zemětřesení.

											
Oprava: ... nejsou / nevyskytují se ...

2. Mezi státy jihovýchodní Asie s největším výskytem sopek patří Indonésie a Thajsko.
											
Oprava: ... Filipíny ...

3. Již před 152 miliony let omýval východní pobřeží Severní Ameriky Tichý oceán.

											
Oprava: ... západní NEBO Severní Atlantik ...

4. Před 356 miliony let bylo území dnešního Ruska součástí kontinentu Pangea.
											
Oprava: ... Laurusie NEBO Laurussie ...

Hodnocení: Za každou správně označenou chybu 1 bod. Za každou správně opravenou chybu 1 bod.
Řešení: Viz text.
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3

8 bodů

Na některých místech v textu jsou kurzívou uvedeny na výběr dvě možnosti. Zakroužkuj vždy
jednu správnou možnost. Za chybné odpovědi se body odečítají.
Rhôna je řeka dlouhá 812 kilometrů, která pramení ve Švýcarsku / Francii (1 bod). Její průměrný
průtok u ústí do Středozemního moře činí 1 780 / 2 390 (2 body) m³/s. Hodnoty jejího průtoku
během roku se však mění i s ohledem na to, že řeka protéká oblastmi s různými přírodními

předpoklady. Níže uvedený graf znázorňuje, kolik z celkového ročního průtoku Rhôny proteče

ve kterém měsíci. Podle tvaru křivky je jasně patrné, že maximum vody protéká říčním korytem
v zimě / létě (1 bod). Příčinou je odtok vody z tajícího sněhu a ledu v Bergamských a Rétských
Alpách / Bernských a Peninských Alpách (2 body), která je odváděna Rhônou pryč z území.
Z toho lze usuzovat, že číselné údaje, které graf znázorňuje, mohly být naměřeny ve městě
Montélimar / Visp (2 body).

podíl ročního průtoku (v %)

35
30
25

20
15
10
5
0

Zdroj: Chábera, Kössl (1999)

Hodnocení: Číslo v závorce za řešením udává počet bodů za příslušnou odpověď. V případě nesprávné
odpovědi hodnotitel odečte 0,5 bodu. Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko

4

9 bodů

V Evropě existují regiony, které mají snahu získat větší nezávislost na státu, ve kterém se nachází.
Podle charakteristiky napiš, o který region se jedná. Vybírej názvy regionů z rámečku.
Severní Irsko

–

Katalánsko

–

Valonsko

–

Donbas

–

Bavorsko

Jedná se o autonomní společenství jihoevropského státu. Hlavním důvodem, proč se chce většina
obyvatel osamostatnit, je ekonomická síla regionu – tato oblast je hospodářsky nejsilnějším
regionem daného státu.
Název regionu: ... Katalánsko ...

Stát, ve kterém se tento region nachází, je politicky rozdělen na dvě části. Západní část je nakloněná
spíše Evropské unii, naopak východní část, ve které daný region leží, spolupracuje spíše s Ruskem.
Na území regionu jsou velké zásoby nerostných surovin (především černého uhlí). V minulosti
tato oblast patřila Rusku, což je mj. příčinou vysokého zastoupení obyvatel ruské národnosti
v tomto území.
Název regionu: ... Donbas ...

Region je jednou ze čtyř zemí jedné ze západoevropských monarchií. Jedná se o hospodářsky slabší
zemi v porovnání s ostatními zeměmi daného státu. Region je nábožensky rozdělen na katolíky
a protestanty, což přinášelo řadu ozbrojených konfliktů. V minulosti zde působily i teroristické
skupiny (např. IRA).
Název regionu: ... Severní Irsko ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný region 3 body.
Řešení: Viz text.

-4-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie C

ˇ
REŠENÍ

5

15 bodů

a. Následující text se týká předpovědi počasí na 20. července pro Prahu. Doplň slova
z rámečku do textu; předpokládej, že se jedná o průměrné červencové počasí.
Nezapomeň slova správně skloňovat.
5.13

km

26–28 °C

7.13

mm

srážky

kupovitá

litry

mlha

nízká

jih

7–9 °C

14.–15.

7 bodů

západ

15–16 °C

18.–19.

Maximální teplota bude mezi … 26–28 .... °C, přičemž ji pravděpodobně naměříme

kolem ... 14.–15. ... hodiny. Naopak nejnižší teplotu naměříme těsně před východem Slunce,

tj. v … 5.13 …, a teplota bude dosahovat 16–17 °C. Oblačnost bude během dne přibývat; ve večerních
hodinách očekáváme tvorbu mohutné … kupovité … oblačnosti, typické pro letní období.
Ve večerních hodinách potom očekáváme zataženo se/s … srážkami ... v úhrnu

mezi 0,1–0,3 … mm … . Vítr bude vát ze … západu …, což je nejčastější směr proudění větru v Česku.
Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

b. Grafy ukazují průběh teploty během dne. Který z grafů A)–C) nejpřesněji vystihuje
průběh teploty během 20. července podle předpovědi počasí z úlohy 5a.?

2 body

35

A

30

teplota (°C)

25

20
15

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hodina

-5-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie C

ˇ
REŠENÍ

35

B

30

teplota (°C)

25
20

15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hodina

C

35
30

teplota (°C)

25
20
15
10
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hodina

Hodnocení: Za správnou odpověď 2 body.
Řešení: Graf C
c. Tabulka ukazuje průměrnou červencovou teplotu a průměrné červencové množství
6 bodů
srážek v Aténách (Řecko), Kyjevě (Ukrajina), Londýně (Spojené království)
a Oslu (Norsko). Napiš do správných řádků tabulky názvy měst, ve kterých byla teplota
a množství srážek naměřeny.
Město

Průměrná červencová teplota
(ve °C)

Průměrné množství srážek v červenci
(v mm)

… Londýn …

17

40

20

65

… Atény …

27

… Oslo …

15

… Kyjev …

4

50

Zdroj: Školní atlas světa (2017); klimadiagramme.de

Hodnocení: Za každé správně určené město 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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6

9 bodů

a. Úvodní text k úloze 6:

7 bodů

Jedna ze základních veličin, která se měří na jakémkoli vodním toku, tedy i na řece,
je rychlost proudění vody. Vyjádřena je v metrech za sekundu. Rychlost vody v řece musíme znát,
pokud potřebujeme vypočítat průměrný průtok vody, který se udává v metrech krychlových
za sekundu. Nejvyšší rychlost vody bývá zpravidla na horním toku řeky, protože je tam také vyšší
sklon dna údolí. Naopak na dolním toku řeky je rychlost vody nižší. Čím vyšší rychlosti dosahuje
voda v korytě řeky, tím více řeka koryto vymílá (takzvaně eroduje) a zároveň tím menší množství
materiálu v korytě ukládá (akumuluje).
Na základě úvodního textu rozhodni a zakroužkuj, zda je tvrzení pravdivé (PRAVDA)
či nepravdivé (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení nepravdivé, tak ho oprav.
1. Horní tok je úsekem řeky, který je blíže k ústí.

										
Oprava: ... k prameni ...

2. Jednotkou rychlosti vody v řece je m3/s.

										
Oprava: ... průtoku vody NEBO m/s ...

3. Rychlost vody v korytě řeky se zvyšuje směrem od pramene k ústí.
										
Oprava: ... se snižuje NEBO od ústí k prameni ...

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Horní tok řeky většinou více vymílá koryto než dolní tok řeky.

										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

5. Čím je rychlost vodního toku nižší, tím více v řece dochází k ukládání materiálu.				
										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

Hodnocení: Za každé správné rozhodnutí o pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za správné opravení tvrzení
1,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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b. Na obrázku vidíš schéma koryta řeky (z horního pohledu) se zákrutem. Šipka
ukazuje směr proudu vody. Pomocí jedné čáry do schématu koryta řeky nakresli
proudnici, to jest spojnici míst s největšími rychlostmi proudu.

2 body

Hodnocení: Za správné zakreslení linie
2 body; hodnotí se celková tendence linie,
tedy linie musí být vždy blíže k výsepnímu
(nárazovému) břehu.
Řešení: Viz nákres.

Zdroj: Zeměpisný náčrtník

7

7 bodů

Aby se reálné území vešlo na velikost papíru, na kterém je vytištěná mapa, musí ho tvůrce mapy
nejen zmenšit, ale také zjednodušit. Čím je měřítko dané mapy menší – jinými slovy čím větší
území potřebujeme na daném papíře znázornit – tím je nutné i více zjednodušit zakreslované
prvky.

B

A

Zdroj: Bláha (2018, s. 113)

Pozn.: Šipka označuje směr vodního toku.

a. Na obrázku vidíš výřezy ze dvou map A a B, přičemž mapa B byla tvůrcem mapy více
3 body
zjednodušena ve srovnání s mapou A. Porovnáním těchto dvou obrázků vypiš, čím
se zjednodušení v mapách projevuje. V čem se liší znázorněné prvky na mapě B oproti
mapě A?
Hodnocení: Za zmínku o zjednodušení tvaru linií 1,5 bodu. Za zmínku o zjednodušení tvarů budov
(resp. plošných znaků) 1,5 bodu. Za správnou odpověď považovat i uvedení konkrétních příkladů typu
„řeka na mapě B nemá meandry / zákruty“, „domy na mapě B nemají tolik nároží“ apod.
Příklad řešení:
1) Zjednodušení tvaru linií (např. narovnání vodního toku = chybí meandry, zjednodušení tvaru 		
cest, hranic pozemků).
2) Zjednodušení tvaru budov, odstranění detailů.
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b. Předpokládejme, že výřez mapy A je sestrojen v měřítku 1 : 5 000. Pro které
měřítko by bylo nejvhodnější použít výřez mapy B? Zakroužkuj jednu možnost
z nabídky i)–iv).
i)

1 : 1 000

iii)

1 : 4 000

1 : 10 000

iv)

1 : 400 000

ii)

1 bod

Hodnocení: Za správně zakroužkovanou možnost 1 bod.
Řešení: Možnost iii).
c. Podtrhni všechna tvrzení, která jsou pravdivá. Za chybné odpovědi se body
odečítají.
•

3 body

Měřítko 1 : 1 000 000 je již tak malé, že na takovou mapu není možné zobrazovat
jednotlivé (oddělené) budovy, jako je tomu na mapě A v měřítku 1 : 5 000.

•

Tvar (průběh) vodního toku na výřezu mapy A mnohem více odpovídá realitě v porovnání
s tvarem vodního toku na výřezu mapy B.

•

Na mapě v měřítku 1 : 100 000 by musela být budova z výřezu mapy A znázorněna kruhovým
tvarem.

Hodnocení: Za každou správně podtrženou odpověď 1,5 bodu. Za každou chybnou odpověď odečíst
1 bod. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.
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Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Úvodní text

Čokoláda a suroviny potřebné k její výrobě jsou v současnosti důležitým zbožím v zahraničním
obchodu mezi státy světa.
Mezi základní zemědělské plodiny potřebné k výrobě čokolády patří kakaové boby a cukrová třtina
(nebo cukrová řepa). Dále k výrobě čokolády je potřebné mléko a tuk. Kakaové boby, cukrová třtina,
mléko a tuk se ale většinou získávají v oblastech, které jsou velmi vzdáleny od továren na čokoládu.
Proto musí být všechny suroviny dopraveny vodní a pozemní dopravou do továren, kde se teprve
čokoláda vyrobí. Z výroby je pak dopravována na pult obchodů, kde si ji mohou koupit zákazníci.

8

6 bodů

Úvodní text popisuje proces, kterým čokoláda projde od získání potřebných surovin až po její prodej
v obchodě. Informace, které ses dočetl(a), se nyní pokus znázornit schématem, které
by někomu mohlo usnadnit pochopit stejnou informaci, aniž by musel číst dlouhý text.
Jako pomůcku pro tvorbu schématu máš již níže připravené rámečky a šipky. Ty by měly vyjadřovat
přechod mezi jednotlivými fázemi procesu.
pult obchodu
NEBO
zákazník / spotřebitel
NEBO
nákup

zemědělské produkty
NEBO
suroviny
NEBO
kakaové boby, cukrová
třtina, mléko, tuk

doprava do továrny
(vodní a pozemní)

doprava do obchodu

továrna na výrobu čokolády
NEBO
výroba čokolády

Hodnocení: Za správnou posloupnost všech fází celkem 1 bod. Za každé správné pojmenování/označení
každé fáze 1 bod. Za nejednoznačné pojmenování fáze možno udělit i 0,5 bodu (například když 3. fáze
bude pojmenována pouze „čokoláda“).
Příklad řešení: Hodnotitel posoudí, zda jsou případné jiné pojmy, které soutěžící uvedl, relevantní
a vystihují podstatu sdělení. Pokud soutěžící přidá více fází, než na které je vynecháno místo (přidá další
šipky), hodnotitel usoudí, zda jsou přidané fáze relevantní.
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9

11,5 bodu

a. Největším producentem cukrové třtiny, která je potřebná k výrobě čokolády,
4,5 bodu
je Brazílie. Cukrovou třtinu lze v tomto státě pěstovat s vysokými výnosy, protože
jsou tu pro ni vhodné přírodní podmínky (teplota, srážky, půdy). V nabídce 1.–6. podtrhni
všechny přírodní charakteristiky území Brazílie, které napomáhají vysokým výnosům
cukrové třtiny. (Ty přírodní charakteristiky, které pěstování cukrové třtiny neumožňují,
zůstanou nezakroužkovány). Za chybné odpovědi se body odečítají.
1. teplota v průběhu roku neklesne pod 15 °C

2. průměrná teplota v nejteplejším měsíci roku musí být minimálně 30 °C
3. množství srážek během roku je minimálně 1 000 mm
4. množství srážek během roku je maximálně 1 000 mm
5. přítomnost feralitických a laterických půd
6. přítomnost hnědozemí

Hodnocení: Za každou správně zakroužkovanou možnost 1,5 bodu. Za každou chybnou odpověď minus
1 bod. Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: 1., 3., 5. – viz text.
b. Doplň text, který se týká charakteru zemědělství a výživy obyvatelstva
ve státech produkující kakaové boby. Vybírej slova z rámečku a nezapomeň
je správně skloňovat.
Adenský záliv

–

brambory a batáty

méně než

ovoce a zelenina

Severní Amerika

–

–

–

neštovice

plantáže

–

–

–

Guinejský záliv

obezita

podvýživa

Středozemní moře

–

–

–

–

obiloviny
polder

tuky a oleje

–

7 bodů

Jižní Afrika

–

ryby

více než

Největším producentem kakaových bobů jsou africké státy ležící při … Guinejském zálivu … .
Zemědělství těchto států zaměstnává … více než … 50 % obyvatel státu. Kakaové boby

jsou zpravidla pěstovány na … plantážích …, což jsou rozsáhlá pole, na kterých je většinou

pěstována jedna plodina určená pro vývoz. Ačkoliv se z této oblasti vyváží kromě kakaových

bobů i velké množství dalších zemědělských produktů (především pochutin), jejich obyvatelé

trpí … podvýživou …; jejich spotřeba kalorií na den je … méně než … 100 % doporučené denní

dávky dle FAO. Hlavní složkou potravy obyvatel v tomto regionu jsou … brambory a batáty …
nebo … obiloviny (cereálie) … .

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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10

2 body

Graf znázorňuje produkci kakaových bobů ve třech státech, ve kterých se vypěstuje nejvíce
kakaových bobů na světě.
1 600 000

1 400 000
1 200 000

tuny

1 000 000
800 000

600 000
400 000
200 000

0
A

B

C

stát
Zdroj: http://www.fao.org/faostat/en

Zakroužkuj označení řádku i)–iii), které uvádí správné pořadí největších světových
producentů kakaových bobů.
označení
i)
ii)
iii)

sloupec A
Súdán
Kamerun
Pobřeží Slonoviny

sloupec B
Pobřeží Slonoviny
Kuba
Ghana

sloupec C
Egypt
Peru
Indonésie

Hodnocení: Za správnou odpověď 2 body.
Řešení: označení c)
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3,5 bodu

a. Druhý sloupec tabulky vyjadřuje, kolik se ve vybraných státech Evropy spotřebuje
za rok kilogramů čokolády. Hodnota udává celkovou spotřebu čokolády za všechny
obyvatele v daném státě.
stát
Česko
Německo
Norsko

spotřeba čokolády v kg za rok
62 805 500
638 746 600
34 372 800

2 body

NEZNÁMÝ UKAZATEL
5,9
7,9
6,6

Zdroj: euromonitor, forbes, Školní atlas světa (2017)

Napiš hlavní důvod, proč je množství spotřebované čokolády udávané pro Německo
desetkrát větší než pro Česko:

Hodnocení + příklad řešení (vyjadřování bude samozřejmě úměrné věku žáků): Počet obyvatel
Německa je osmkrát vyšší než počet obyvatel Česka, proto v souhrnu spotřebují více čokolády (2 body).
Další mírné rozdíly jsou způsobeny např. odlišným bohatstvím států, kdy si hospodářsky vyspělejší stát
může dovolit více zbytného zboží (0,5 bodu). V případě, že žák uvede jiný údaj, která hodnotitel shledá
jako relevantní, lze započítat také 0,5 bodu. Maximum bodů za otázku je 2 body i v případě, že soutěžící
uvede oba výše zmiňované důvody (počet obyvatel a bohatství států).
b. Poslední sloupec tabulky uvádí hodnoty neznámého ukazatele pro vybrané státy.
V nabídce i)–iv) zakroužkuj, o který ukazatel se jedná:
i)

ii)

spotřeba čokolády v kilogramech na osobu za rok

iii)

množství dovezených kakaových bobů do daného státu v desítkách kilogramů za rok

iv)

1,5 bodu

procentuální podíl podniků zabývajících se zpracováním čokolády z celkového počtu podniků

procentuální podíl státu na celosvětové spotřebě čokolády

Hodnocení: Za správnou odpověď 1,5 bodu.
Řešení: Odpověď ii).
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12

7 bodů

Obchod se zemědělskými plodinami mezi vyspělými a rozvojovými státy je závislý na mnoha
okolnostech. Například obchod s kakaovými boby mezi Německem a Pobřežím Slonoviny
má pro oba státy své výhody i nevýhody. Dopiš jednotlivá tvrzení z rámečku, která se týkají
obchodu s kakaovými boby, do příslušných polí tabulky.
•

Nízká výkupní cena kakaových bobů

•

Silná závislost hospodářství státu na zisku z prodeje jedné suroviny

•
•
•
•
•

Finanční zisk z prodeje zemědělských plodin

Vysoká konkurence ve výrobě a prodeji čokolády

Finanční náklady na dovoz surovin potřebných k výrobě čokolády

Vyčerpávání půdy intenzivním pěstováním jedné plodiny s cílem co nejvyšších výnosů
Získání surovin na výrobu čokolády

Výhody

•
•
•

Nevýhody

Německo
Získání surovin na výrobu
čokolády
Vysoká konkurence ve výrobě
a prodeji čokolády

•
•

Pobřeží Slonoviny
Finanční zisk z prodeje
zemědělských plodin
Nízká výkupní cena kakaových
bobů

Finanční náklady na dovoz surovin •
potřebných k výrobě čokolády

Silná závislost hospodářství státu
na zisku z prodeje jedné suroviny

•

Vyčerpávání půdy intenzivním
pěstováním jedné plodiny s cílem
co nejvyšších výnosů

Hodnocení: Za každé správně uvedené tvrzení do správného pole tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

4 body

Do tabulky níže doplňte k uvedeným typům ústí řek popisy vodních toků,
které jim odpovídají (1–4) a do třetího sloupce následně doplňte názvy uvedených řek.
1. Na tomto vodním toku se nachází kaskáda tvořena několika přehradními nádržemi. Jednou
z nich je Kachovská přehrada.

2. Do oceánu se vodní tok vlévá na východním pobřeží Jižní Ameriky při hranici Argentiny
a Uruguaye.

3. Vodní tok ústí do Mosambického průlivu a leží na něm Viktoriiny vodopády.
4. Mezi přítoky tohoto vodního toku patří mimo jiné řeky Jamuna a Són.
typ ústí

popis vodního toku (číslo věty)

název vodního toku

přímé ústí
delta
estuár
liman

-1-
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ˇ

2

4 body

Podle popisů v tabulce poznejte sopky a seřaďte je dle jejich nadmořské výšky
od nejvyšší (1.) po nejnižší (4.). Doplňte i jména sopek.
Sopka ležící na ostrově Honšú, jihozápadně od hlavního města Japonska.
Tato sopka je nejvyšší horou Španělska.

Stratovulkán v Andách ležící zhruba 70 kilometrů od hlavního města Ekvádoru.
Se svou výškou je druhým největším masivem ve státě.
Tato sopka je nejvyšší činnou sopkou v Evropě (dle geografického vymezení).
Svou polohou v hustě obydlené oblasti zvyšuje potenciální nebezpečí.
1.
2.
3.

3

4.

4 body

V následujícím textu vyberte a zakroužkujte vždy jeden správný pojem tak, aby tvrzení
dávala smysl. Za chybně zakroužkované pojmy se body odečítají.
Kdyby zemské těleso bylo v klidu a nepůsobily by na něj žádné vnější síly, vytvořily by vodní masy
stejně / různě vysokou kulovou vrstvu. Na vodní masy působí především gravitační síla Měsíce

a odstředivá síla vznikající pohybem Země kolem epicentra / barycentra / hypocentra. Uvedené síly
způsobují dvě příbojová / přílivová vzdutí. V případě, že gravitační síly Měsíce a Slunce / okolních
planet / komet působí stejným směrem, dochází k tzv. skočnému / vysokému / nepravidelnému

přílivu. Měsíc je přitom v novu nebo v úplňku. Gravitační síla Slunce je obrovská, avšak tato hvězda /
planeta je 200 / 400 / 600 krát dále od Země, než Měsíc. Proto je vliv Slunce na mořské slapy
asi poloviční / třetinový / čtvrtinový, ve srovnání s vlivem Měsíce.

-2-
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4

4 body

Na základě níže uvedených charakteristik určete, o která jezera se jedná.
Asijské jezero, ležící v jižní části východní Sibiře. Jedná se o nejstarší a nejhlubší jezero na světě,
které je 636 km dlouhé a je obklopeno horskými hřbety, jejichž vrcholky dosahují výšek
přes 2 500 m n. m. Do tohoto jezera ústí více jak 300 řek a říček, ale odtéká z něj pouze jedna.
Jezero:

Hledané jezero leží na rozhraní dvou litosférických desek a na svých cestách jej objevil David
Livingstone. Tato vodní plocha se rozprostírá na území tří afrických států a voda z jezera odtéká
do Indického oceánu.
Jezero:

Další jezero se nachází na hranicích dvou států v Severní Americe. Je nejjižnější částí rozsáhlého
systému, na délku má 338 km a maximální šířka je 92 km. Z tohoto jezera odtéká řeka,
podle které jsou pojmenovány světoznámé vodopády.
Jezero:

Poslední hledané jezero se nachází na východě Kazachstánu ve střední Asii. Rozlohu
má asi 18 200 km² a zaujímá nejnižší místo rozsáhlé sníženiny, zvané Balchašsko-alakolská pánev,
v jejíž východní části se nacházejí ještě tři další menší jezera Alakol, Ujaly a Sasykköl.

5

Jezero:

4 body

Určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA/NEPRAVDA). Za chybnou odpověď se body
odečítají.
Austrálii můžeme z hlediska hydrografie charakterizovat následovně: její břehy ovlivňuje
teplé i studené oceánské proudění, řeky zde spadají do dvou úmoří, bezodtoká oblast zasahuje
až k pobřeží, kde zároveň v určitých částech může příliv dosahovat až čtyř metrů.
										PRAVDA × NEPRAVDA

Jih Evropy se nachází na rozhraní litosférických desek. Toto rozhraní je typické vysokou
seismickou a vulkanickou aktivitou, která je (co do četnosti a intenzity) srovnatelná se seismickou
a vulkanickou aktivitou v oblasti tichooceánského Ohnivého kruhu.
										

PRAVDA × NEPRAVDA

										

PRAVDA × NEPRAVDA

										

PRAVDA × NEPRAVDA

Čína a Indie mají ze socioekonomického pohledu mnoho společného. Obě země jsou domovem
příslušníků alespoň tří jazykových rodin, v obou se vyskytují aglomerace s více jak dvaceti miliony
obyvateli a v obou se vyskytují významná buddhistická náboženská místa.
Mezi původní obyvatele Severní Ameriky řadíme kmeny jako Algonkini, Čarúové, Dakotové,
Mohykáni nebo Lulové. V 18. století však na tomto kontinentu již dominovali Evropané
v čele se Španěly. Mezi jejich nejvýznamnější závislá území patřilo Nové Španělsko a Nová Granada.

-3-
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6
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Obdrželi jste část cestovního deníku digitálního nomáda. Vaším úkolem je určit místa a časy
jeho zastávek při jeho poslední pracovní cestě. Místy jeho zastávek jsou pouze města
s počtem obyvatel nad 1 milion. Časy uvádějte v digitální podobě, datum v podobě dd. mm.
rrrr.
Moje cesta začíná v úterý 13. 3. 2018 v .......................................... (52°22‘ s. š.; 13°31‘ v. d.). Odtud poletím
letadlem v 08:00 do …........................................... (51°3′ s. š., 114°4′ z. d.). Let bude trvat celkem 17 hodin,
protože musím v New Yorku přesednout na jiné letadlo. Přílet tedy předpokládám v ..............................
místního času. To je akorát včas, abych stihl večerní zápas místního slavného hokejového týmu,
kde hraje můj oblíbený Jarda Jágr. Odtud mám v plánu se přesunout do ............................................
(33°52′10″ j. š., 151°12′30″ v. d.).

Letím sice až ve čtvrtek, ale musím do té doby stihnout dokončit ten projekt. Ve čtvrtek,

tedy 15. 3. 2018, odlétám už v 06:00. S mezipřistáním v Londýně to bude celkem 20 hodin letu.
Dorazím tedy ..................................................… (datum), .................................................. (čas) místního času.

Dál už cestovat tenhle týden nebudu, zavolám Andymu, že se nějaký čas zdržím a budu pracovat
na tom regulačním softwaru pro kryptoměny. Jet lag je hrozná věc.

7

3 body

Farmaceutická firma chce otevřít v jedné z evropských zemí novou výrobnu léků. Dle kritérií
zjistěte, o jakou zemi z nabídky v rámečku má největší zájem.
Itálie

–

Rakousko

–

•

nejedná se o zakládajícího člena EU

•

je členem eurozóny

•
•

Španělsko

Finsko

–

Bulharsko

má zásoby černého uhlí

dle výše HDP nepatří tato země mezi nejvyspělejší v Evropě

Země, o kterou má farmaceutická firma zájem je:

-4-
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

8

12,5 bodu

a. S využitím pojmů v rámečku doplňte do tabulky pojmy týkající se
společenského a hospodářského vývoje civilizace. Každá buňka musí být
vyplněna, avšak pro některé buňky pojmy v rámečku nenajdete (musíte je tedy vymyslet).
Blízký východ

–

industriální

–

preindustriální

–

Anglie

–

6 bodů

postindustriální

průmyslová revoluce – neolitická revoluce – vyspělé země – vědecko-technická revoluce
období
vývoje lidské
společnosti

název společenskoekonomické změny

dominantní
oblast prvotní
sektor
změny
hospodářství

vztah
společnosti
k životnímu
prostředí

přechod
od kooperace
ke konkurenci
konkurenční
snaha
o kooperační
vztah
b. Doplňte krátký text. Zakroužkujte vždy jednu z nabízených možností.

1,5 bodu

Human Development Index (HDI) se od roku 2010 vypočítává na základě počtu let strávených
v zaměstnání / ve škole / na mateřské dovolené, HDP / DPH / HNP na 1 obyvatele a naděje

na dosažení průměrného věku / důchodového věku / dožití při narození. Tento ukazatel nabývá
hodnot 0–1.

-5-
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c. Doplňte do prvního sloupce tabulky názvy odpovídajících zemí z nabídky
dle jejich hodnot HDI za jednotlivé roky.
Niger

země

–

Česko

–

Nový Zéland

HDI (1990)
0,611

0,210

0,818

0,730

–

2 body

Brazílie

HDI (2000)

HDI (2010)

0,684

0,727

0,252

0,318

0,869

0,796

0,899

0,862

Zdroj: hdr.undp.org

d. Určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA/NEPRAVDA) vztahujících
se k tabulce v úloze 8c.

3 body

1. Nejvyššího nárůstu hodnoty HDI za celé uvedené období dosáhla evropská země.

										PRAVDA × NEPRAVDA

2. Nejnižšího nárůstu hodnoty HDI za celé uvedené období dosáhla země nacházející
se v makroregionu jihovýchodní Asie.

										PRAVDA × NEPRAVDA

3. V 90. letech 20. století se z uvedených zemí nejrychleji rozvíjela ta latinskoamerická.

9

										PRAVDA × NEPRAVDA

6 bodů

a. Všechny níže uvedené fráze jsou psány v jazycích, kterými se hovoří zejména
v Evropě. Některé patří do indoevropské jazykové rodiny, některé do uralské
jazykové rodiny. Doplňte do posledního sloupce tabulky názvy jazykových skupin,
do kterých tyto jazyky patří.
keltské – ugrofinské
1.
2.
3.

-6-

4.

– slovanské –

jazyk

2 body

románské – helénské – baltské – germánské
jazyková skupina

Ciao, come stai?

Hei, hvordan har du det?
Szia, hogy vagy?

Здравей, как си?

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019
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b. Do obrysové mapy vyšrafujte od každé kategorie uvedené v legendě vždy
dvě země, ve kterých se mluví jazykem ze stejné jazykové skupiny, do které
patří daný jazyk uvedený v legendě jako příklad.
Nesmíte však vyšrafovat zemi, jejíž jazyk jeníže uveden v legendě.

4 body

Export_Output
Export_Output
Export_Output
Export_Output
sloupec
sloupec
sloupec
sloupec

1.		
2.		
3.		
4.		

-7-

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

země, kde se hovoří jazykem ze stejné skupiny, ke které náleží např. čeština

země, kde se hovoří jazykem ze stejné skupiny, ke které náleží např. angličtina

země, kde se hovoří jazykem ze stejné skupiny, ke které náleží např. rumunština
země, kde se hovoří jazykem ze stejné skupiny, ke které náleží např. estonština
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10

2 body

Z následující nabídky vyberte nadpis, který odpovídá níže zobrazeným diagramům.
•

Vývoj počtu podaných patentů v regionech

•

Vývoj podílu zahraničních příjezdů do regionů

•
•

Vývoj územní struktury importu Evropské unie
Vývoj významu služeb (dle podílu na HDP) v regionech

Zdroj: ŠADS (2011)

Odpověď:

11

7 bodů

a. Přiřaďte typ říční sítě k jednotlivým schématům na obrázku.

3 body

stromovitá říční síť
pravoúhlá říční síť
vějířovitá říční síť
paprsčitá říční síť
asymetrická říční síť
prstencovitá říční síť

-8-
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b. Doplňte text o povodí, použijte pojmy z nabídky.
nejvyšší kóty

rozvodnicí

–

–

závěrového profilu

orografické povodí

sněhové pokrývce

–

4 body

–

–

podzemním odtokem
sousední řeky

hydrogeologické povodí

Povodí je území, z něhož odtéká voda z atmosférických srážek nebo akumulovaná v ledovcích
a ve stálé ................................................................................. povrchovou i podzemní cestou do jediného

........................................................................................ . Je ohraničené .....................................................................................

či rozvodní čárou, což je čára vymezující geografickou hranici mezi dvěma povodími. Podle způsobu

vymezení rozlišujeme orografické a hydrogeologické povodí. ................................................................................
je vymezeno rozvodní čárou, která probíhá přes ..........................................................................................,

mezi nimi ležící hřebeny a sedla v bezprostřední blízkosti sledovaného vodního toku. Rozsah povodí
s povrchovým odtokem obvykle souhlasí s rozsahem povodí s ........................................................................... .
Jen v případě složitější geologické stavby rozvodní části povodí může voda přitékat podzemní

cestou z orografického povodí ............................................................................... nebo naopak do něho vtékat.

V tomto případě se na základě hydrogeologických podmínek území vymezuje ..............................................

.............................................. . Zdroj: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps14/fyz_geogr/web/pages/08-hydrografie

12

7,5 bodu

a. K jednotlivým obrázkům rozložení kontinentů v geologickém období země
přiřaďte název geologického období, ve kterém se toto rozložení vyskytovalo.

1

2

3 body

3

Rozložení kontinentů v eocénu

Rozložení kontinentů ve svrchním kambriu
Rozložení kontinentů ve svrchní juře

-9-
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b. Do tabulky doplňte názvy litosférických desek a tvary reliéfu vzniklé jejich
vzájemným pohybem. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.
Jihoamerická

Africká

–

–

pohoří

–

Severoamerická

litosférické desky
(dvě v každé buňce)

Pacifická

–

–

Somálská

příkopová propadlina

vzájemný pohyb
litosférických desek

–

–

4,5 bodu

zlom

Nazca

vzniklý tvar reliéfu

konvergentní
divergentní
transformní

13

5 bodů

V následujícím textu se vyskytuje pět chyb. Tyto nesprávné informace podtrhněte.
Národní park Yellowstone leží na území třech států USA, při východním pobřeží země. Jedná
se o jeden z nejstarších národních parků na světě vyhlášený již v 17. století. Glaciální aktivita, která
je doménou tohoto chráněného území, je způsobena existencí supervulkánu Yellowstonská kaldera,
nacházejícím se několik kilometrů pod povrchem. Nejznámější gejzír se jmenuje Old Faithful.
Pro tento park jsou též charakteristické fumaroly a mofety (vývěry horkého bahna). Oblast je bohatá
na faunu i flóru. Patrně největším symbolem je zde žijící dravec kondor severoamerický.

- 10 -
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PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka

Úvodní text k projektové části:

Banánovníky jsou často mylně považovány za stromy nebo palmy. Ve skutečnosti se jedná
o byliny. Banánovníky mohou být buď zakrslé, dorůstající pouze několik centimetrů, nebo až 16 metrů
vysoké rostliny. Rostlina kvete 6–7 měsíců po zasazení a plodí po 9–12 měsících. Pro svůj růst potřebují
banánovníky tropické klima s teplotami průměrně kolem 27 °C a dostatkem vláhy. Jedná se o rostliny
trvalé, dožívající se až 25 let, které nemají jen jedno vegetační období.
Banánovníkové plantáže se nachází převážně v Latinské Americe. Tento způsob pěstování
vyžaduje značné investice do infrastruktury, technologií na zavlažování i odvodňování a zařízení
pro balení banánů. Pěstování banánů je obecně náročné na pracovní sílu. Podmínky, ve kterých
pracují dělníci na plantážích, jsou často kritizovány mezinárodními organizacemi. Banány jsou totiž
nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou světa. Práce na plantáži je tak velmi nebezpečná, náročná
a zpravidla nedostatečně placená.
Zelené banány se po sklizni dopraví do přístavu, naloží se na lodě. Převážejí se ve speciálně
upravených podmínkách (13,3 °C). Poté jsou plodiny poslány k dozrávacímu procesu, který zahrnuje
užití ethylenového plynu. Až poté se dostávají do velkoobchodních skladů a následně na pulty
maloobchodních řetězců.
Pěstování banánů ve své konvenční podobě neohrožuje jen samotné pracovníky, ale silně
zatěžuje i životní prostředí. V monokulturních plantážích nemají nemoci a škůdci žádné překážky
a rychle se šíří. Proto je třeba křehké Cavendishe (nejčastější odrůda banánů) chránit enormním
množství pesticidů.
Zdroj: upraveno dle bananalink.co.uk, storyofbanana.com
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14

8 bodů

a. S využitím informací z předchozího textu správně odpovězte na následující
otázky. Za chybnou odpověď se body odečítají.

4 body

1. Pěstování banánů konvenčním způsobem vyžaduje relativně velké množství pracovníků, jejichž
práce je náročná a mnohdy zdraví nebezpečná. Jsou totiž vystaveni působení insekticidů,
fungicidů či herbicidů.		

			

								ANO × NE × NELZE POSOUDIT

2. Banánovník je stromu podobný keř vyžadující k růstu tropické podmínky. Jedná se však o stále
zelenou rostlinu s více než jedním vegetačním obdobím žijící při dobré péči až čtvrt století.
								
								ANO × NE × NELZE POSOUDIT

3. Banány se na plantážích sklízejí nezralé, balí se a posílají k dozrávacímu procesu. Tento celý

proces se odehrává v místě původu, tj. v místě, kde se banány pěstují. Nakonec se banány lodní
dopravou převáží do velkoskladů, odkud putují na pulty ochodů.
								

								ANO × NE × NELZE POSOUDIT

4. Na banánovníkové plantáži je v podstatě každá rostlina klonem, protože se rostliny zde

rozmnožují tzv. řízkováním. Tyto monokultury jsou pak velmi náchylné k nemocem a podléhají
škůdcům.
								

								ANO × NE × NELZE POSOUDIT
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ˇ

b. Níže je uvedeno obecné schéma neúplného komoditního řetězce. S pomocí
4 body
tohoto schématu a informací z textu do tabulky doplňte, ke kterým částem
komoditního řetězce patří jednotlivé konkrétní položky z nabídky (v některých buňkách
budou dva pojmy).
zákazník

dozrávání

B) vstupy

–

–

pracovní síla

–

banánovníková plantáž

doprava/přeprava
–

A) výzkum a vývoj

C) transformace

maloobchodní řetězce

D) distribuce

E) spotřeba

F) logistika
A

–

–

–

–

B
C

D
E

velkoobchodní sklady

F
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15

12 bodů

a. Tabulka uvádí export banánů z vybraných regionů v letech 2007, 2012 a 2017.

6 bodů

Nejprve rozhodněte, kterému roku odpovídá níže uvedený graf, a následně u vybraného
roku doplňte do prázdných rámečků v grafu názvy států/regionů, které odpovídají
jednotlivým výsečím.

Export banánů ve vybraných letech v tisících tun
země
Ekvádor
Asie
Afrika
Kostarika
zbytek Jižní a Střední Ameriky
karibské ostrovy
Guatemala
celkem svět

2007
4 741,1
2 312,6
580,1
2 286,9
3 312,8
302,7
1 537,1
15 073,3

2012
5 012,5
2 784,9
627,2
1 977,4
3 243,2
453,6
1 542,2
15 641

2017
6 415,2
1 908,1
651,1
2 648,8
3 942,9
135,6
2 366,3
18 068

Zdroj: fao.org

karibské ostrovy

Kostarika

Graf odpovídá roku:
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ˇ

b. Pomocí dat z tabulky porovnejte následující tvrzení. K porovnání využijte
znaménka <, >, =.
1. podíl ekvádorského exportu banánů na světovém exportu v roce 2017
exportu banánů na světovém exportu v roce 2015

2. změna exportu banánů za první sledované období v Kostarice
za první sledované období v Guatemale

podíl ekvádorského
změna exportu banánů

3. index změny exportu banánů mezi léty 2007–2017 na Karibských ostrovech
exportu banánů mezi léty 2007–2017 v Asii

6 bodů

index změny

pozn.: index změny: relativní nárůst či pokles sledované hodnoty v daném období
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16

10 bodů

a. Jedním z problematických faktorů komoditního řetězce banánů je jejich cena značně
deformovaná vlivem maloobchodních řetězců (nadnárodních společností), jež tvoří
dominantní hráče na poli obchodu s banány.

4 body

Z následující nabídky přiřaďte jednotlivé aktéry výrobního a dodavatelského řetězce
k procentuálnímu vyjádření ceny banánu, kterou si mezi sebe rozdělí.
Pro představu 1 kg banánů stojí v Česku standardně cca 31 Kč.
majitel plantáže

–

supermarket

–

dozrávárna

–

pracovník na plantáži

41 %

7%
18,8 % import

10,6 %

4,3 % export

13,1 %

- 16 -
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Soutežící:
ˇ

b. Údaje z nabídky doplňte do níže uvedeného textu. Ve vybraných případech
též zvolte jednu správnou variantu přímo v textu. Za chybně doplněný údaj
nebo zvolenou variantu se body odečítají.
44

–

25

–

87

–

2

–

6 bodů

9,4

Banány patří k nejoblíbenějším druhům ovoce v Česku. Každý Čech sní průměrně …........................… kg
banánů ročně / měsíčně. Přestože se jedná o exotické dovážené ovoce, jsou banány v celé

Evropě asi o .................... % levnější než např. jablka. Tato cena je výsledkem strategie supermarketů.
Zákazníci si ceny banánů a dalších základních komodit pamatují a posuzují tak cenovou hladinu
daného řetězce. Prodávat banány s vyšší / nižší marží se tak supermarketům vyplatí.

V supermarketech totiž nakupuje zhruba ............................… % českých domácností. Supermarketům

se též částečné podařilo obejít dodavatelský řetězec. Vlastní své chladící kontejnery a kupují ovoce
přímo od pěstitelů.

V roce 2003 kontrolovaly dodavatelské firmy 70 % trhu, v roce 2013 již pouze …............................…%.
Cena nabízená řetězci tak vůbec nereflektuje skutečnou cenu banánu a její další snižování

má nejsilnější dopad právě na pěstitele, potažmo pracovníky na plantážích. Ti často nejsou

schopni ze své mzdy pokrýt ani základní životní náklady. Z vypěstovaného 1 / 10 kg banánů

totiž dostanou pouze cca ..........................… Kč. Určitým příslibem jsou v této problematice produkty
s certifikací Fair Trade.

- 17 -
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

4 body

Do tabulky níže doplňte k uvedeným typům ústí řek popisy vodních toků,
které jim odpovídají (1–4) a do třetího sloupce následně doplňte názvy uvedených řek.
1. Na tomto vodním toku se nachází kaskáda tvořena několika přehradními nádržemi. Jednou
z nich je Kachovská přehrada.

2. Do oceánu se vodní tok vlévá na východním pobřeží Jižní Ameriky při hranici Argentiny
a Uruguaye.

3. Vodní tok ústí do Mosambického průlivu a leží na něm Viktoriiny vodopády.
4. Mezi přítoky tohoto vodního toku patří mimo jiné řeky Jamuna a Són.
typ ústí

popis vodního toku (číslo věty)

název vodního toku

přímé ústí

3

Zambezi

delta

4

Ganga

estuár

2

Paraná NEBO Uruguay

liman

1

Dněpr

Hodnocení: Za každé správně doplněné číslo vodního toku 0,5 bodu. Za každý správně doplněný název
vodního toku 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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2

4 body

Podle popisů v tabulce poznejte sopky a seřaďte je dle jejich nadmořské výšky
od nejvyšší (1.) po nejnižší (4.). Doplňte i jména sopek.
Sopka ležící na ostrově Honšú, jihozápadně od hlavního města Japonska.
Tato sopka je nejvyšší horou Španělska.

Stratovulkán v Andách ležící zhruba 70 kilometrů od hlavního města Ekvádoru.
Se svou výškou je druhým největším masivem ve státě.
Tato sopka je nejvyšší činnou sopkou v Evropě (dle geografického vymezení).
Svou polohou v hustě obydlené oblasti zvyšuje potenciální nebezpečí.
1. … Cotopaxi …
2. … Fuji-San NEBO Fudži-san …
3. … Pico de Teide …
4. … Etna …

Hodnocení: Za každý správně doplněný název ve správném pořadí 1 bod. Pokud je název sopky správně,
ale v chybném pořadí, udělit za každý správný název 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

3

4 body

V následujícím textu vyberte a zakroužkujte vždy jeden správný pojem tak, aby tvrzení
dávala smysl. Za chybně zakroužkované pojmy se body odečítají.
Kdyby zemské těleso bylo v klidu a nepůsobily by na něj žádné vnější síly, vytvořily by vodní

masy stejně / různě vysokou kulovou vrstvu. Na vodní masy působí především gravitační síla

Měsíce a odstředivá síla vznikající pohybem Země kolem epicentra / barycentra / hypocentra.
Uvedené síly způsobují dvě příbojová / přílivová vzdutí. V případě, že gravitační síly Měsíce

a Slunce / okolních planet / komet působí stejným směrem, dochází k tzv. skočnému / vysokému /
nepravidelnému přílivu. Měsíc je přitom v novu nebo v úplňku. Gravitační síla Slunce je obrovská,
avšak tato hvězda / planeta je 200 / 400 / 600 krát dále od Země, než Měsíc. Proto je vliv Slunce

na mořské slapy asi poloviční / třetinový / čtvrtinový, ve srovnání s vlivem Měsíce.

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 0,5 bodu. Za každý chybně vybraný pojem odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.
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4

4 body

Na základě níže uvedených charakteristik určete, o která jezera se jedná.
Asijské jezero, ležící v jižní části východní Sibiře. Jedná se o nejstarší a nejhlubší jezero na světě,
které je 636 km dlouhé a je obklopeno horskými hřbety, jejichž vrcholky dosahují výšek
přes 2 500 m n. m. Do tohoto jezera ústí více jak 300 řek a říček, ale odtéká z něj pouze jedna.
Jezero: ... Bajkal ...
Hledané jezero leží na rozhraní dvou litosférických desek a na svých cestách jej objevil David
Livingstone. Tato vodní plocha se rozprostírá na území tří afrických států a voda z jezera odtéká
do Indického oceánu.

Jezero: ... Malawi ...
Další jezero se nachází na hranicích dvou států v Severní Americe. Je nejjižnější částí rozsáhlého
systému, na délku má 338 km a maximální šířka je 92 km. Z tohoto jezera odtéká řeka,
podle které jsou pojmenovány světoznámé vodopády.

Jezero: ... Erijské ...
Poslední hledané jezero se nachází na východě Kazachstánu ve střední Asii. Rozlohu
má asi 18 200 km² a zaujímá nejnižší místo rozsáhlé sníženiny, zvané Balchašsko-alakolská pánev,
v jejíž východní části se nacházejí ještě tři další menší jezera Alakol, Ujaly a Sasykköl.
Jezero: ... Balchaš NEBO Balkaš ...

Hodnocení: Za každé správně určené jezero 1 bod.
Řešení: Viz text.

5

4 body

Určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA/NEPRAVDA). Za chybnou odpověď se body
odečítají.
Austrálii můžeme z hlediska hydrografie charakterizovat následovně: její břehy ovlivňuje
teplé i studené oceánské proudění, řeky zde spadají do dvou úmoří, bezodtoká oblast zasahuje
až k pobřeží, kde zároveň v určitých částech může příliv dosahovat až čtyř metrů.
										
PRAVDA × NEPRAVDA
Jih Evropy se nachází na rozhraní litosférických desek. Toto rozhraní je typické vysokou
seismickou a vulkanickou aktivitou, která je (co do četnosti a intenzity) srovnatelná se seismickou
a vulkanickou aktivitou v oblasti tichooceánského Ohnivého kruhu.
										
PRAVDA × NEPRAVDA
Čína a Indie mají ze socioekonomického pohledu mnoho společného. Obě země jsou domovem
příslušníků alespoň tří jazykových rodin, v obou se vyskytují aglomerace s více jak dvaceti miliony
obyvateli a v obou se vyskytují významná buddhistická náboženská místa.
										PRAVDA × NEPRAVDA
Mezi původní obyvatele Severní Ameriky řadíme kmeny jako Algonkini, Čarúové, Dakotové,
Mohykáni nebo Lulové. V 18. století však na tomto kontinentu již dominovali Evropané
v čele se Španěly. Mezi jejich nejvýznamnější závislá území patřilo Nové Španělsko a Nová Granada.
										
PRAVDA × NEPRAVDA
Hodnocení: Za každé správně určené tvrzení 1 bod. Za chybně určené tvrzení odečíst 0,5 bodu.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.
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6

7 bodů

Obdrželi jste část cestovního deníku digitálního nomáda. Vaším úkolem je určit místa a časy jeho
zastávek při jeho poslední pracovní cestě. Místy jeho zastávek jsou pouze města s počtem
obyvatel nad 1 milion. Časy uvádějte v digitální podobě, datum v podobě dd. mm. rrrr.
Moje cesta začíná v úterý 13. 3. 2018 v … Berlíně … (52°22‘ s. š.; 13°31‘ v. d.). Odtud poletím

letadlem v 08:00 do … Calgary … (51°3′ s. š., 114°4′ z. d.). Let bude trvat celkem 17 hodin, protože
musím v New Yorku přesednout na jiné letadlo. Přílet tedy předpokládám v … 17:00 … místního

času. To je akorát včas, abych stihl večerní zápas místního slavného hokejového týmu, kde

hraje můj oblíbený Jarda Jágr. Odtud mám v plánu se přesunout do … Sydney … (33°52′10″ j. š.,
151°12′30″ v. d.).

Letím sice až ve čtvrtek, ale musím do té doby stihnout dokončit ten projekt. Ve čtvrtek, tedy
15. 3. 2018, odlétám už v 06:00. S mezipřistáním v Londýně to bude celkem 20 hodin letu.

Dorazím tedy … 16. 03. 2018 (1,5 bodu)… (datum), … 19:00 (1,5 bodu)… (čas) místního času. Dál
už cestovat tenhle týden nebudu, zavolám Andymu, že se nějaký čas zdržím a budu pracovat na tom
regulačním softwaru pro kryptoměny. Jet lag je hrozná věc.

Hodnocení: Není-li v textu uvedeno jinak, za každý správně doplněný údaj 1 bod.
Řešení: Viz text.

7

3 body

Farmaceutická firma chce otevřít v jedné z evropských zemí novou výrobnu léků. Dle kritérií
zjistěte, o jakou zemi z nabídky v rámečku má největší zájem.

•
•
•
•

Itálie

–

Rakousko

–

Španělsko

–

Finsko

nejedná se o zakládajícího člena EU
má zásoby černého uhlí
dle výše HDP nepatří tato země mezi nejvyspělejší v Evropě
je členem eurozóny

–

Bulharsko

Země, o kterou má farmaceutická firma zájem je: ... Španělsko ...

Hodnocení: Za správnou odpověď 3 body.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

8

12,5 bodu

a. S využitím pojmů v rámečku doplňte do tabulky pojmy týkající se
společenského a hospodářského vývoje civilizace. Každá buňka musí být
vyplněna, avšak pro některé buňky pojmy v rámečku nenajdete (musíte je tedy vymyslet).
Blízký východ

–

industriální

–

preindustriální

–

Anglie

–

6 bodů

postindustriální

průmyslová revoluce – neolitická revoluce – vyspělé země – vědecko-technická revoluce
období
vývoje lidské
společnosti

název společenskoekonomické změny

dominantní
oblast prvotní
sektor
změny
hospodářství

preindustriální

neolitická revoluce

Blízký východ

industriální

průmyslová revoluce

Anglie

postindustriální

(vědecko)-technická
revoluce

vyspělé země

primér/
primární/
zemědělství
sekundér/
sekundární/
výroba
terciér/
terciární/
služby

vztah
společnosti
k životnímu
prostředí
přechod
od kooperace
ke konkurenci
konkurenční

snaha
o kooperační
vztah

Hodnocení: Za každý kompletně správně vyplněný řádek 2 body. Za alespoň tři správně doplněné buňky
v řádku 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
b. Doplňte krátký text. Zakroužkujte vždy jednu z nabízených možností.

1,5 bodu

Human Development Index (HDI) se od roku 2010 vypočítává na základě počtu let strávených
v zaměstnání / ve škole / na mateřské dovolené, HDP / DPH / HNP na 1 obyvatele a naděje

na dosažení průměrného věku / důchodového věku / dožití při narození. Tento ukazatel nabývá
hodnot 0–1.

Zdroj: upraveno dle ŠADS (2011)

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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c. Doplňte do prvního sloupce tabulky názvy odpovídajících zemí z nabídky
dle jejich hodnot HDI za jednotlivé roky.
Niger

–

Česko

–

Nový Zéland

–

2 body

Brazílie

země

HDI (1990)

HDI (2000)

HDI (2010)

Brazílie

0,611

0,684

0,727

Niger
Nový Zéland
Česko

0,210

0,252

0,818

0,318

0,869

0,730

0,899

0,796

0,862

Zdroj: hdr.undp.org

Hodnocení: Za každou správně doplněnou zemi 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

d. Určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA/NEPRAVDA) vztahujících
se k tabulce v úloze 8c.

3 body

1. Nejvyššího nárůstu hodnoty HDI za celé uvedené období dosáhla evropská země.

										PRAVDA × NEPRAVDA

2. Nejnižšího nárůstu hodnoty HDI za celé uvedené období dosáhla země nacházející
se v makroregionu jihovýchodní Asie.

										PRAVDA × NEPRAVDA

3. V 90. letech 20. století se z uvedených zemí nejrychleji rozvíjela ta latinskoamerická.

										PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za každé správně určené tvrzení 1 bod.
Řešení: Viz text.
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9

6 bodů

a. Všechny níže uvedené fráze jsou psány v jazycích, kterými se hovoří zejména
2 body
v Evropě. Některé patří do indoevropské jazykové rodiny, některé do uralské
jazykové rodiny. Doplňte do posledního sloupce tabulky názvy jazykových skupin, do
kterých tyto jazyky patří.
keltské

slovanské

–

helénské

–

ugrofinské

–

románské
baltské

germánské

1.

2.

3.

4.

jazyk

jazyková skupina

Ciao, come stai?

románské
germánské

Hei, hvordan har du det?

ugrofinské

Szia, hogy vagy?

slovanské

Здравей, как си?

pozn.: český překlad fráze: „Ahoj, jak se máš?“

Hodnocení: Za každou správně doplněnou jazykovou skupinu 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

b. Do obrysové mapy vyšrafujte od každé kategorie uvedené v legendě vždy
dvě země, ve kterých se mluví jazykem ze stejné jazykové skupiny, do které
Export_Output
patří daný jazyk uvedený v legendě jako příklad.
sloupec
Nesmíte však vyšrafovat zemi, jejíž jazyk jeníže uveden v legendě.

4 body

Export_Output
0

		
země, kde se hovoří			
sloupec
Export_Output
1.		
1 jazykem ze stejné skupiny, 		
0
		
ke které náleží např. čeština
sloupec
2

Export_Output
1

		
sloupec
2.		
		
		
3.		
		
		
4.		
		

0
3
2
1
4
0
3
2
1
4
3
2
4
3
4

země, kde se hovoří jazykem
ze stejné skupiny, ke které 		
náleží např. angličtina
země, kde se hovoří jazykem
ze stejné skupiny, ke které 		
náleží např. rumunština
země, kde se hovoří jazykem
ze stejné skupiny, ke které 		
náleží např. estonština

Hodnocení: Za každou správně vyšrafovanou zemi 0,5 bodu; za každou jazykovou skupinu max. 1 bod.
Řešení (možné vyšrafované země):
1. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna
a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie
2. Švédsko, Norsko, Island, Dánsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Belgie
3. Portugalsko, Španělsko, Itálie, Francie, Moldavsko
4. Maďarsko, Finsko
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10

2 body

Z následující nabídky vyberte nadpis, který odpovídá níže zobrazeným diagramům.
•

Vývoj počtu podaných patentů v regionech

•

Vývoj podílu zahraničních příjezdů do regionů

•
•

Vývoj územní struktury importu Evropské unie
Vývoj významu služeb (dle podílu na HDP) v regionech

Zdroj: ŠADS (2011)

Odpověď: ... Vývoj podílu zahraničních příjezdů do zemí regionů ...
Hodnocení: Za správnou odpověď 2 body.
Řešení: Viz text.

11

7 bodů

a. Přiřaďte typ říční sítě k jednotlivým schématům na obrázku.

3 body

stromovitá říční síť
pravoúhlá říční síť

vějířovitá říční síť

paprsčitá říční síť

asymetrická říční síť

prstencovitá říční síť

b
f
c
d
a
e

Hodnocení: Za každé správné
přiřazení typu ke schématu 0,5 bodu.
Za každé chybné přiřazení -0,5 bodu.
Minimální počet bodů z otázky je 0.
Řešení: Viz tabulka.
Zdroj: Netopil, 1984
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b. Doplňte text o povodí, použijte pojmy z nabídky.
nejvyšší kóty

rozvodnicí

–

–

závěrového profilu

orografické povodí

sněhové pokrývce

–

4 body

–

–

podzemním odtokem
sousední řeky

hydrogeologické povodí

Povodí je území, z něhož odtéká voda z atmosférických srážek nebo akumulovaná

v ledovcích a ve stálé ... sněhové pokrývce ... povrchovou i podzemní cestou do jediného

... závěrového profilu ... . Je ohraničené ... rozvodnicí ... či rozvodní čárou, což je čára vymezující

geografickou hranici mezi dvěma povodími. Podle způsobu vymezení rozlišujeme orografické

a hydrogeologické povodí. ... Orografické povodí ... je vymezeno rozvodní čárou, která probíhá
přes ... nejvyšší kóty ..., mezi nimi ležící hřebeny a sedla v bezprostřední blízkosti sledovaného
vodního toku. Rozsah povodí s povrchovým odtokem obvykle souhlasí s rozsahem povodí

s ... podzemním odtokem ... . Jen v případě složitější geologické stavby rozvodní části povodí

může voda přitékat podzemní cestou z orografického povodí ... sousední řeky ... nebo naopak
do něho vtékat. V tomto případě se na základě hydrogeologických podmínek území vymezuje
... hydrogeologické povodí ... .

Zdroj: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps14/fyz_geogr/web/pages/08-hydrografie

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

12

7,5 bodu

a. K jednotlivým obrázkům rozložení kontinentů v geologickém období země
přiřaďte název geologického období, ve kterém se toto rozložení vyskytovalo.

1

Rozložení kontinentů v eocénu

Rozložení kontinentů ve svrchním kambriu
Rozložení kontinentů ve svrchní juře

-9-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

2

3.
1.
2.

3 body

3

Hodnocení: Za každé správné přiřazení
1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

autoři: Jan Pulec, Luboš Mrkva,
Jakub Jelen

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie D

ˇ
REŠENÍ

b. Do tabulky doplňte názvy litosférických desek a tvary reliéfu vzniklé jejich
vzájemným pohybem. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.
Jihoamerická

Africká

–

litosférické desky
(dvě v každé buňce)

–

pohoří

–

Severoamerická

Pacifická

–

–

příkopová propadlina

vzájemný pohyb
litosférických desek

Nazca, Jihoamerická
Africká, Somálská
Pacifická, Severoamerická

Somálská

konvergentní
divergentní

–

–

4,5 bodu

zlom

Nazca

vzniklý tvar reliéfu
pohoří

příkopová propadlina

transformní

zlom

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu. Za každý chybně doplněný pojem odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů z otázky je 0.
Řešení: Viz tabulka.

13

5 bodů

V následujícím textu se vyskytuje pět chyb. Tyto nesprávné informace podtrhněte.
Národní park Yellowstone leží na území třech států USA, při východním pobřeží země. Jedná

se o jeden z nejstarších národních parků na světě vyhlášený již v 17. století. Glaciální aktivita,

která je doménou tohoto chráněného území, je způsobena existencí supervulkánu Yellowstonská
kaldera, nacházejícím se několik kilometrů pod povrchem. Nejznámější gejzír se jmenuje Old

Faithful. Pro tento park jsou též charakteristické fumaroly a mofety (vývěry horkého bahna).
Oblast je bohatá na faunu i flóru. Patrně největším symbolem je zde žijící dravec
kondor severoamerický.

Hodnocení: Za každou správně a úplně podtrženou chybnou informaci 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka

Úvodní text k projektové části:

Banánovníky jsou často mylně považovány za stromy nebo palmy. Ve skutečnosti se jedná
o byliny. Banánovníky mohou být buď zakrslé, dorůstající pouze několik centimetrů, nebo až 16 metrů
vysoké rostliny. Rostlina kvete 6–7 měsíců po zasazení a plodí po 9–12 měsících. Pro svůj růst potřebují
banánovníky tropické klima s teplotami průměrně kolem 27 °C a dostatkem vláhy. Jedná se o rostliny
trvalé, dožívající se až 25 let, které nemají jen jedno vegetační období.
Banánovníkové plantáže se nachází převážně v Latinské Americe. Tento způsob pěstování
vyžaduje značné investice do infrastruktury, technologií na zavlažování i odvodňování a zařízení
pro balení banánů. Pěstování banánů je obecně náročné na pracovní sílu. Podmínky, ve kterých
pracují dělníci na plantážích, jsou často kritizovány mezinárodními organizacemi. Banány jsou totiž
nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou světa. Práce na plantáži je tak velmi nebezpečná, náročná
a zpravidla nedostatečně placená.
Zelené banány se po sklizni dopraví do přístavu, naloží se na lodě. Převážejí se ve speciálně
upravených podmínkách (13,3 °C). Poté jsou plodiny poslány k dozrávacímu procesu, který zahrnuje
užití ethylenového plynu. Až poté se dostávají do velkoobchodních skladů a následně na pulty
maloobchodních řetězců.
Pěstování banánů ve své konvenční podobě neohrožuje jen samotné pracovníky, ale silně
zatěžuje i životní prostředí. V monokulturních plantážích nemají nemoci a škůdci žádné překážky
a rychle se šíří. Proto je třeba křehké Cavendishe (nejčastější odrůda banánů) chránit enormním
množství pesticidů.
Zdroj: upraveno dle bananalink.co.uk, storyofbanana.com
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14

8 bodů

a. S využitím informací z předchozího textu správně odpovězte na následující
otázky. Za chybnou odpověď se body odečítají.

4 body

1. Pěstování banánů konvenčním způsobem vyžaduje relativně velké množství pracovníků, jejichž
práce je náročná a mnohdy zdraví nebezpečná. Jsou totiž vystaveni působení insekticidů,
fungicidů či herbicidů.		

			

								ANO × NE × NELZE POSOUDIT

2. Banánovník je stromu podobný keř vyžadující k růstu tropické podmínky. Jedná se však o stále
zelenou
rostlinu s více než jedním vegetačním obdobím žijící při dobré péči až čtvrt století.
								
								ANO × NE × NELZE POSOUDIT

3. Banány se na plantážích sklízejí nezralé, balí se a posílají k dozrávacímu procesu. Tento celý

proces se odehrává v místě původu, tj. v místě, kde se banány pěstují. Nakonec se banány lodní
dopravou
převáží do velkoskladů, odkud putují na pulty ochodů.
								

								ANO × NE × NELZE POSOUDIT

4. Na banánovníkové plantáži je v podstatě každá rostlina klonem, protože se rostliny zde

rozmnožují tzv. řízkováním. Tyto monokultury jsou pak velmi náchylné k nemocem a podléhají
škůdcům.							ANO × NE × NELZE POSOUDIT

Hodnocení: Za každou správně zodpovězenou otázku 1 bod. Za chybně zodpovězenou otázku odečíst
1 bod. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
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b. Níže je uvedeno obecné schéma neúplného komoditního řetězce. S pomocí
4 body
tohoto schématu a informací z textu do tabulky doplňte, ke kterým částem
komoditního řetězce patří jednotlivé konkrétní položky z nabídky (v některých buňkách
budou dva pojmy).
zákazník

dozrávání

B) vstupy

–

–

pracovní síla

–

banánovníková plantáž

–

A) výzkum a vývoj

C) transformace

A

doprava/přeprava

–

maloobchodní řetězce

D) distribuce

F) logistika
–

–

–

B

pracovní síla, banánovníková plantáž

D

velkoobchodní sklady

dozrávání

C

E

E) spotřeba

zákazník, maloobchodní řetězce

F

doprava/přeprava

Hodnocení: Za každou správně vyplněnou buňku 1 bod. Pokud je v buňce 1 chybný pojem či je buňka
neúplná, udělit pouze 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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15

12 bodů

a. Tabulka uvádí export banánů z vybraných regionů v letech 2007, 2012 a 2017.

6 bodů

Nejprve rozhodněte, kterému roku odpovídá níže uvedený graf, a následně u vybraného
roku doplňte do prázdných rámečků v grafu názvy států/regionů, které odpovídají
jednotlivým výsečím.

Export banánů ve vybraných letech v tisících tun
země
Ekvádor
Asie
Afrika
Kostarika
zbytek Jižní a Střední Ameriky
karibské ostrovy
Guatemala
celkem svět

2007
4 741,1
2 312,6
580,1
2 286,9
3 312,8
302,7
1 537,1
15 073,3
karibské ostrovy

2012
5 012,5
2 784,9
627,2
1 977,4
3 243,2
453,6
1 542,2
15 641

2017
6 415,2
1 908,1
651,1
2 648,8
3 942,9
135,6
2 366,3
18 068

Zdroj: fao.org

Afrika
Guatemala

Ekvádor
Kostarika

Asie

zbytek jižní a střední Ameriky
Hodnocení: Za každou správně doplněnou zemi v grafu 1 bod.
Řešení: Viz graf.
Graf odpovídá roku: ... 2017 ...
Hodnocení: Za správně určený rok 1 bod.
Řešení: 2017
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b. Pomocí dat z tabulky porovnejte následující tvrzení. K porovnání využijte
znaménka <, >, =.
1. podíl ekvádorského exportu banánů na světovém exportu v roce 2017
ekvádorského exportu banánů na světovém exportu v roce 2015

2. změna exportu banánů za první sledované období v Kostarice

<

za první sledované období v Guatemale

>

6 bodů

podíl

změna exportu banánů

3. index změny exportu banánů mezi léty 2007–2017 na Karibských ostrovech
exportu banánů mezi léty 2007–2017 v Asii

>

index změny

pozn.: index změny: relativní nárůst či pokles sledované hodnoty v daném období

Hodnocení: Za každé správně doplněné znaménko 2 body.
Řešení: Viz text.
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16

10 bodů

a. Jedním z problematických faktorů komoditního řetězce banánů je jejich cena značně
deformovaná vlivem maloobchodních řetězců (nadnárodních společností), jež tvoří
dominantní hráče na poli obchodu s banány.

4 body

Z následující nabídky přiřaďte jednotlivé aktéry výrobního a dodavatelského řetězce
k procentuálnímu vyjádření ceny banánu, kterou si mezi sebe rozdělí.
Pro představu 1 kg banánů stojí v Česku standardně cca 31 Kč.
majitel plantáže

–

supermarket

–

dozrávárna

–

pracovník na plantáži

41 % supermarket

7 % pracovník na plantáži
18,8 % import
4,3 % export

10,6 % dozrávárna
13,1 % majitel plantáže

5,2 % CLO

Zdroj: storyofbanana.com

Hodnocení: Za každý správně přiřazený pojem 1 bod.
Řešení: Viz grafika.
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ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie D

ˇ
REŠENÍ

b. Údaje z nabídky doplňte do níže uvedeného textu. Ve vybraných případech
též zvolte jednu správnou variantu přímo v textu. Za chybně doplněný údaj
nebo zvolenou variantu se body odečítají.
44

–

25

–

87

–

2

–

6 bodů

9,4

Banány patří k nejoblíbenějším druhům ovoce v Česku. Každý Čech sní průměrně … 9,4 … kg

banánů ročně/měsíčně. Přestože se jedná o exotické dovážené ovoce, jsou banány v celé Evropě

asi o … 25 … % levnější než např. jablka. Tato cena je výsledkem strategie supermarketů. Zákazníci
si ceny banánů a dalších základních komodit pamatují a posuzují tak cenovou hladinu daného

řetězce. Prodávat banány s vyšší/nižší marží se tak supermarketům vyplatí. V supermarketech totiž
nakupuje zhruba … 87 …% českých domácností. Supermarketům se též částečné podařilo obejít
dodavatelský řetězec. Vlastní své chladící kontejnery a kupují ovoce přímo od pěstitelů.

V roce 2003 kontrolovaly dodavatelské firmy 70 % trhu, v roce 2013 již pouze … 44 …%. Cena

nabízená řetězci tak vůbec nereflektuje skutečnou cenu banánu a její další snižování má nejsilnější
dopad právě na pěstitele, potažmo pracovníky na plantážích. Ti často nejsou schopni ze své mzdy
pokrýt ani základní životní náklady. Z vypěstovaného 1/10 kg banánů totiž dostanou pouze
cca … 2 … Kč. Určitým příslibem jsou v této problematice produkty s certifikací Fair Trade.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/banany-jako-vabnicka-na-zakaznikysupermarkety-tlaci-jejich-ceny-dolu.A160406_152542_firmy-trhy_ELE

Hodnocení: Za každou správně doplněnou informaci nebo vybraný pojem 0,75 bodu. Za chybně
uvedenou informaci odečíst 0,75 bodu. Minimální počet bodů je 0.
Řešení: Viz text.
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ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
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kategorie A

PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

11 bodů

Čtyři pracovníci nadnárodní společnosti z Bangkoku, Darwinu, Dillí a San Francisca si domlouvají
pracovní videokonferenci:
• Videokonference bude trvat půl hodiny.
• Videokonferenci je nutné provést do 22. 3. 0:00 světového času.
• Pracovníci firmy mají možnost přihlásit se do firemního systému jen mezi 6:00 až 21:00
místního pásmového času.
• Pracovník v Bangkoku má každý den od 8:00 do 10:00 poradu, které se musí účastnit.
• Pracovník z Darwinu pravidelně odchází mezi 12:00 a 13:00 na oběd.
• Pracovník z Dillí se vrací 21. 3. z pracovní cesty. Přistání na letišti má plánované na 6:00
místního času, cesta do kanceláře mu trvá další hodinu a půl.
• Pracovník ze San Francisca do práce přijíždí nejdříve v 7:00 a odjíždí nejpozději ve 20:00
aby stihl autobus domů.

a. V jakých časových pásmech se nacházejí zmíněná města?
•
•

Bangkok:
Darwin:

•
•

b. V jakém čase konference začne? Uveď i datum.
•
•

Bangkok:
Darwin:

c. Kolik hodin bude podle světového času?

-1-
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•
•

4 body

Dillí: 		

San Francisco:

6 bodů

Dillí: 		

San Francisco:
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ˇ
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kategorie A

Soutežící:
ˇ

2

13 bodů

a. Doplň tabulku. Najdi národní parky ležící nejblíže vybraným městům
či naopak. Následně doplň stát a urči zeměpisnou polohu (přesnost stačí pouze
na stupně).
národní park

stát

nejbližší město

7,5 bodu

zeměpisná šířka

Otta

Kopaonik

Malles Venosta

Doňana

Sheffield

b. Seřaď národní parky podle nadmořské výšky nejvyššího bodu od nejníže (1.)
položeného po nejvyšší (5.).

2 body

1.
2.
3.
4.

5.
c. Přiřaď ke každému národnímu parku charakteristiku zemědělského využití
oblasti. Pozor, jedna charakteristika přebývá.
• Vysokohorská půda, v nižších oblastech intenzivně využívaná orná půda, chov ovcí.
•
•
•

		

Listnaté a smíšené lesy, intenzivně využívaná orná půda, chov koz.
		

Louky a pastviny, občasné pastviny, chov koní.
		

Listnaté a smíšené lesy, louky a pastviny, chov ovcí.

•

Louky a pastviny, orná půda i intenzivně využívaná, pěstování olivovníků.

•

Jehličnaté lesy, tundra, chov sobů.

-2-
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d. Který z výše uvedených států má nejvyšší podíl zemědělství na tvorbě HDP?
Název státu:

3

1 bod

6 bodů

Urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv (NE). Pokud jsou tvrzení nepravdivá,
tak chybnou část označ (podtrhni) a následně oprav.
Nejvyšší průměrný průtok z řek v úmoří Severního ledového oceánu má řeka Jenisej, ale nejvyšší
maximální průtok byl naměřený na řece Ob. 						
Oprava:

ANO × NE

Průměrná teplota vzduchu v oblasti Karibské litosférické desky kolísá mezi lednem a červencem

o méně než 5 °C.										ANO × NE
Oprava:

Podzolové půdy se nacházejí zejména v šířkovém vegetačním pásmu tajgy.		

ANO × NE

Kapská rostlinná (floristická) oblast leží v mírném podnebném pásmu.			

ANO × NE

Oprava:
Oprava:
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky

4

5 bodů

U následujících tvrzení rozhodni, zda jsou pravdivá (ANO), či nikoliv (NE). Pokud jsou tvrzení
nepravdivá, tak chybnou část označ (podtrhni) a následně oprav.
Termosféra obsahuje ozonovou vrstvu. 						

ANO × NE

Teplota klesá s výškou v troposféře, zatímco ve stratosféře s výškou roste.

ANO × NE

Oprava:

Oprava:

Nejsvrchnější část zemského pláště a zemská kůra tvoří dohromady tzv. astenosféru.

											ANO × NE
Oprava:
Nejvýraznější eroze podél mořského pobřeží je vytvářena činností větru.
Oprava:

ANO × NE

5

3 body

Ve kterém z uvedených míst na Zemi trvá o zimním slunovratu bílý den (tj. čas od východu
do západu Slunce) nejdéle a kde naopak nejkratší dobu?
obratník Kozoroha

nejdelší trvání bílého dne:		

–

rovník

–

50° s. š.

–

obratník Raka

–

20° j. š.

nejkratší trvání bílého dne: 		

-4-
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6

4 body

Vylušti šifru (obr. 1) dle legendy. Tajenku přečti po řádcích a doplň do první věty pod tajenkou.
Výsledek tajenky ti pomůže správně doplnit další chybějící údaje v textu níže.
obr. 1: šifra k luštění

Zdroj: ŠMIKMÁTOROVÁ, P., 2018: Zlepšuji se v zeměpise. Obrázkové křížovky, rébusy a osmisměrky, CPress, Brno, 72 s.

Voda s velkou hustotou díky vysokému obsahu soli .................................................................. (doplň tajenku).

Jedním z nejslanějších vodních ploch na světě je ............................................................. moře, které je vlastně
bezodtokým jezerem s vysokým obsahem různých minerálů a stopových prvků. Jeho slanost,

odborně označovaná jako tzv. .............................................................., dosahuje až 330g/l (je tedy asi 8,8krát
slanější než Středozemní moře). Jeho hladina se nachází asi 420 metrů pod hladinou světového
oceánu.

Toto jezero se nachází na území dvou států (vyber správnou možnost z následující nabídky):
a) Izrael a Jordánsko
b) Libanon a Sýrie
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7

8 bodů

Přiřaď k označeným tlakovým útvarům správné názvy z nabídky. Ale pozor! Skřítek
Podzimníček ti úkol ztížil a přidal některé názvy navíc, nebudeš tedy všechny potřebovat.
cyklona

–

A

anticyklona

B

–

barické sedlo

brázda nízkého tlaku

A

8

–

–

hřeben vysokého tlaku

teplá fronta

C

D

C

B

D

8 bodů

Vyber vždy správnou možnost z dvojice pojmů uvedených kurzívou, tak, aby celá věta byla
pravdivá. Správnou možnost u dané dvojice pojmů vždy zakroužkuj.
Většina pouštních vodních toků se nakonec stává celoročním vodním tokem –

vypařuje nebo

vsakuje do krajiny.
Chemické
zatímco

–

Mechanické

chemické

–

Korály tvořící atoly jsou

zvětrávání je dominantní v oblastech humidního (vlhkého) klimatu,

mechanické

zvětrávání je dominantní v aridních (suchých) oblastech.

podvodní rostliny

–

kostry drobných mořských živočichů.

Teplotní inverze je situace, kdy teplota troposféry se stoupající nadmořskou výškou roste – klesá.
Pravidelné větry pasáty mají vlivem zemské rotace na severní polokouli
jihovýchodní

směr a na jižní polokouli

Tajga je termín používaný ve spojitosti s

-6-
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–

–
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jihovýchodní směr.
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lesem.
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9

12 bodů

Vodní toky
Vodní plochy
Krajská města

Zdroj dat: ArcČR 500 verze 3.3

a. Vyznač do mapy Česka pojmy z nabídky v rámečku. Nezapomeň vyznačit říční
tok příslušnou barvou vždy v celé své délce (od pramene k ústí) a plochy vyznač
polygonem se šrafurou či barvou. Vše, co budeš do mapy vyznačovat, nezapomeň popsat.
řeka Berounka

–

pohoří Krušné hory

řeka Morava

–

–

město Jihlava

6 bodů

vodní nádrž Nechranice
–

město Hradec Králové

b. Představ si, že jsi se stal/a ředitelem/kou velké cestovní kanceláře. Tvoji zaměstnanci
6 bodů
pro tebe připravili zábavný cestovatelský kvíz na uvítanou. Určitě jim však dokážeš
na jejich záludné otázky hravě odpovědět. Vyber (zakroužkuj) vždy pouze jednu správnou
odpověď.
Jak se jmenuje burgundské město, jehož název si můžeme zpravidla přečíst na originální
francouzské hořčici?
a) Toulon
b) Dijon
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Ve kterém městě na Blízkém východě můžeš vyslovit svou modlitbu u tzv. zdi nářků?
a) v Bejrútu

b) v Damašku

c) v Jeruzalémě

Ve kterém americkém městě můžeš navštívit muzeum letecké společnosti Delta Air Lines?
Toto město je zároveň hlavním městem státu Georgia a nachází se zde největší letiště světa.
a) v Miami

b) v Dallasu
c) v Atlantě

Glacier Express je švýcarský horský vlak, který vyjíždí ze Svatého Mořice a Davosu. Ve kterém městě
je jeho konečná stanice? Město je též známo jako lyžařské a horolezecké středisko švýcarských Alp.
a) v Bolzanu
b) v Sionu

c) v Zermattu

Ve kterém polském městě s bohatou historií se dá studovat na Jagellonské univerzitě? Staré město
s množstvím historických památek včetně hradu Wawel je též zapsáno na seznamu Světového
dědictví UNESCO.
a) v Krakově

b) ve Vratislavi
c) v Gdaňsku

Pojmenuj město, které se rozkládá na úbočí pověstmi opředené hory Cerro Rico, v níž fungoval
největší stříbrný důl na světě rozkládající se na jihu jihoamerické Bolívie. Při volbě pamatuj na to,
že toto město není oficiálním hlavním městem Bolívie.
a) Arrequipa
b) Potosí
c) Sucre

-8-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Filip Hulec, Petra Karvánková,
Petra Bendová,
Tamara Karlovská

DTP: Alena Vydláková

Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie A

ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

10

Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, pastelky, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
10 bodů

a. Zrovna jsi vyhrál/a v cestovatelské soutěži první cenu – poukaz na dobrodružnou
cestu plnou zeměpisných úkolů a výzev. Tak hurá na to!

6 bodů

Tvoje cesta započne v Česku na Letišti Václava Havla, kde nedostaneš povolení ke vzletu
letadla, dokud nevyřešíš několik příkladů se zapeklitými souřadnicemi. První dva příklady
(1. a 2.) tě seznámí se souřadnicemi tvé přestupní stanice. Zbylé příklady (3. a 4.) ti určí
destinaci. Až zjistíš výsledky, nezapomeň je zapsat do textu níže a určit názvy měst a států,
do kterých se podíváš.

1

09° 54´		
15° 22´

2

123° 59´		

– 68° 41´		

3

113° 53´ 			

– 78° 13´			

4

83° 29´
56° 16´

Tvým přestupním místem je město, které má souřadnice (1) ....................... s. š. a (2) ............................. v. d.
a nazývá se ....................................................... . Leží na území státu ............................................................................... .

Tvou cílovou destinací je město, které má souřadnice (3) .............................. s. š. a (4) .............................. v. d.
a nazývá se ......................................................., ležící na území státu ............................................................................... .
b. Urči světadíl, na kterém obě města leží. Zároveň s pomocí atlasu, vypočítej
vzdušnou skutečnou vzdálenost mezi těmito městy. Výsledek uveď v km.

4 body

Světadíl, na kterém se nachází přestupní i cílová stanice, se nazývá:
Naměřená vzdálenost mezi přestupní a cílovou stanicí na mapě je:
Měřítko použité mapy:							
Postup výpočtu:

Vypočítaná skutečná vzdušná vzdálenost mezi přestupní a cílovou stanicí:
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11

4 body

a. Před odletem jsi samozřejmě slíbil/a rodičům, že se z každého místa nahlásíš SMS
2 body
zprávou, aby o tebe neměli strach. Po prvním mezipřistání jsi tedy, při čekání na další
letadlo, poslal/a SMS, že jsi v pořádku. Vypočítej, v kolik hodin a který den tato zpráva přišla
rodičům v Česku (nebudeme uvažovat s žádnou výraznou prodlevou mezi odesláním a přijetím
zprávy), pokud jsi zprávu z letiště v přestupní stanici odeslal/a v sobotu 16. 3. v 10:08
místního času.

Přestupní stanice při poslání SMS zprávy: v sobotu 16. 3. v 10:08 místního času
Postup výpočtu:

Čas a datum v Česku při doručení SMS zprávy:
b. Po příletu do cílové stanice ti ještě chvíli trvalo, než jsi se dostal/a na hotel
2 body
a ubytoval/a jsi se. Další SMS zprávu rodičům do Česka jsi z destinace poslal/a
tedy až v pondělí 18. 3. v 07:17 místního času. Vypočti, v kolik hodin a jaký den dorazila
tato SMS zpráva rodičům v Česku (opět nebudeme uvažovat s žádnou výraznou prodlevou
mezi odesláním a přijetím zprávy).

Cílová stanice při poslání SMS zprávy: pondělí 18. 3. v 07:17 místního času
Postup výpočtu:

Čas a datum v Česku při doručení SMS zprávy:

12

7 bodů

a. Další zádrhel, který musíš vyřešit je, že jsi při přesunu do hotelu někde ztratil/a
3 body
svou mapu. To jsi ihned vyřešil/a koupí nové mapy. Problém ovšem je, že nevíš,
jakého je tato mapa měřítka, neboť měřítko na mapě je napsáno japonskými znaky.
Jelikož však už znáš skutečnou vzdálenost mezi přestupní a cílovou destinací, bude jednoduché
s pomocí nové mapy měřítko dopočítat. Když jsi na nové mapě změřil/a vzdálenost mezi
přestupní a cílovou stanicí, dostal jsi hodnotu 40 cm. Vypočti měřítko nové mapy.
Uveď celý postup řešení.
Naměřená hodnota mezi přestupní a cílovou stanicí na nové mapě je (viz zadání):.
Skutečná vzdálenost mezi přestupní a cílovou stanicí je:

(Nezapomeň, tento výsledek jsi už získal/a výpočtem v předchozí úloze 10b.)
Výpočet:

Měřítko nové mapy:
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b. Na své dobrodružné cestě jsi se dozvěděl/a řadu zajímavých informací o cílové
4 body
destinaci, kterou jsi navštívil/a. Vytvoř správné dvojice pojmů. K jednotlivým
pojmům (A–D) vždy přiřaď vhodnou definici (1.– 4.), která daný pojem vysvětluje, a vytvoř
tak správné dvojice (např. 5E).
1. sumó

A. tradiční jídlo z rýže, ryb a zeleniny

4. sakura ozdobná

D. středověký bojovník

2. samuraj

B. opadavý okrasný strom (třešeň)

3. sushi (suši)
1

C. bojový sport
2

3

4

13

9 bodů

a. Tvá dobrodružná cesta je u konce. Vše jsi zvládl/a skvěle. Při zpáteční cestě
4 body
jsi v letadle otevřel/a geografický časopis. Hned na jeho první stránce jsi našel/la
novou soutěž o zajímavé ceny. Pokusíš se vyřešit nejtěžší úlohu této soutěže? Za její úspěšné
vyřešení získá výherce první cenu, a to zájezd přímo do rovníkové Afriky! Tam jsi ještě nebyl/a.
Tak jdeš na to?
Nejprve s pomocí Školního atlasu světa (který máš i v letadle stále u sebe) doplň následující
tabulku.
Dnešní stát

Současné hlavní
město

Bývalý kolonizátor

Rok osvobození

Tripolis
Niger

1951
Francie

Keňa
Antananarivo
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b. Vyber nebo doplň vždy správnou odpověď na níže položené otázky. Nezapomeň,
vždy pouze jedna odpověď je správná. Správnou odpověď zakroužkuj, nebo dopiš
na prázdné místo.

2 body

1. Které státy byly nezávislé už v roce 1923?
a)

Egypt, Angola, Madagaskar

c)

Libérie, Egypt, Etiopie

b)

Alžírsko, Nigérie, Keňa

d)

Jihoafrická republika, Tanzanie, Somálsko

2. „Rok Afriky“ je rok, ve kterém velké množství kolonií získalo svou nezávislost. O který rok
se jedná?

c. Za nabídky afrických států podtrhni ty státy, které byly ještě v roce 1965
koloniemi. Pozor, za chybné označení států se body odečítají!
Alžírsko

–

Čad

–

Mosambik

–

Nigérie

–

3 body

Angola

Nyní uveď stát, kterému tyto kolonie (tebou podtržené státy) v roce 1965 patřily?
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

11 bodů

Čtyři pracovníci nadnárodní společnosti z Bangkoku, Darwinu, Dillí a San Francisca si domlouvají
pracovní videokonferenci:
• Videokonference bude trvat půl hodiny.
• Videokonferenci je nutné provést do 22. 3. 0:00 světového času.
• Pracovníci firmy mají možnost přihlásit se do firemního systému jen mezi 6:00 až 21:00
místního pásmového času.
• Pracovník v Bangkoku má každý den od 8:00 do 10:00 poradu, které se musí účastnit.
• Pracovník z Darwinu pravidelně odchází mezi 12:00 a 13:00 na oběd.
• Pracovník z Dillí se vrací 21. 3. z pracovní cesty. Přistání na letišti má plánované na 6:00
místního času, cesta do kanceláře mu trvá další hodinu a půl.
• Pracovník ze San Francisca do práce přijíždí nejdříve v 7:00 a odjíždí nejpozději ve 20:00
aby stihl autobus domů.
a. V jakých časových pásmech se nacházejí zmíněná města?
• Bangkok:
... +7 h ...
• Dillí: 		
•

Darwin:

... +9:30 h ...

•

4 body

... +5:30 h ...

San Francisco: ... -8 h ...

Hodnocení: Za každé správně určené časové pásmo 1 bod.
Řešení: Viz text.
b. V jakém čase konference začne? Uveď i datum.
•
•

Bangkok:
Darwin:

... 10:30 ...
... 13:00 ...

...21. 3. ...
...21. 3. ...

•
•

6 bodů

Dillí: 		

... 9:00 ...

San Francisco: ... 19:30 ...

... 21. 3. ...

... 20. 3. ...

Hodnocení: Za každý správně určený čas 1 bod. Za každé správně určené datum 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
c. Kolik hodin bude podle světového času?

1 bod

Hodnocení: Za správně určený čas 1 bod.
Řešení: 3:30
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2

13 bodů

a. Doplň tabulku. Najdi národní parky ležící nejblíže vybraným městům
7,5 bodu
či naopak. Následně doplň stát a urči zeměpisnou polohu (přesnost stačí pouze
na stupně).
národní park
stát
nejbližší město
zeměpisná šířka
Rondane

Norsko

62 °

Srbsko

Otta

Kopaonik

Novi Pazar

43 °

Stelvio

Itálie

46 °

Doňana

Španělsko

Malles Venosta
Sheffield

53 °

Peak District

Sanlúcar de
Barrameda

Velká Británie

37 °

Hodnocení: Za každou správně doplněnou buňku 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

b. Seřaď národní parky podle nadmořské výšky nejvyššího bodu od nejníže (1.)
položeného po nejvyšší (5.).

2 body

1. … Doňana …
2. … Peak District …
3. … Kopaonik …
4. … Rondane …
5. … Stelvio …

Hodnocení: Za kompletně správné pořadí 2 body. V případě jedné chyby 1 bod.
Řešení: Viz text.
c. Přiřaď ke každému národnímu parku charakteristiku zemědělského využití
oblasti. Pozor, jedna charakteristika přebývá.
• Vysokohorská půda, v nižších oblastech intenzivně využívaná orná půda, chov ovcí.
		
... Stelvio ...
• Listnaté a smíšené lesy, intenzivně využívaná orná půda, chov koz.
		
... Kopaonik ...
• Louky a pastviny, občasné pastviny, chov koní.
		
... Peak District ...
• Listnaté a smíšené lesy, louky a pastviny, chov ovcí.
• Louky a pastviny, orná půda i intenzivně využívaná, pěstování olivovníků.
		
... Doňana ...
• Jehličnaté lesy, tundra, chov sobů.
		
... Rondane ...

2,5 bodu

Hodnocení: Za každý správně přiřazený národní park 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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ˇ
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d. Který z výše uvedených států má nejvyšší podíl zemědělství na tvorbě HDP?

1 bod

Hodnocení: Za správně určený stát 1 bod.
Řešení: Srbsko.

3

6 bodů

Urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv (NE). Pokud jsou tvrzení nepravdivá,
tak chybnou část označ (podtrhni) a následně oprav.
Nejvyšší průměrný průtok z řek v úmoří Severního ledového oceánu má řeka Jenisej, ale nejvyšší

maximální průtok byl naměřený na řece Ob. 						ANO × NE
Oprava: ... Lena ...

Průměrná teplota vzduchu v oblasti Karibské litosférické desky kolísá mezi lednem a červencem

o méně než 5 °C.										ANO × NE
Oprava:

Podzolové půdy se nacházejí zejména v šířkovém vegetačním pásmu tajgy.		

ANO × NE

Kapská rostlinná (floristická) oblast leží v mírném podnebném pásmu.		

ANO × NE

Oprava:

Oprava: ... subtropickém ...

Hodnocení: Za každé správně určení pravdivosti tvrzení 1 bod. Za každou správnou opravu 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky

4

5 bodů

U následujících tvrzení rozhodni, zda jsou pravdivá (ANO), či nikoliv (NE). Pokud jsou tvrzení
nepravdivá, tak chybnou část označ (podtrhni) a následně oprav.
Termosféra obsahuje ozonovou vrstvu. 						

ANO × NE

Teplota klesá s výškou v troposféře, zatímco ve stratosféře s výškou roste.

ANO × NE

Oprava: ... stratosféra ...
Oprava:

Nejsvrchnější část zemského pláště a zemská kůra tvoří dohromady tzv. astenosféru.

											ANO
× NE
Oprava: ... litosféru ...
Nejvýraznější eroze podél mořského pobřeží je vytvářena činností větru.
Oprava: ... činností vln/mořské vody ...

ANO × NE

Hodnocení:
Za každé správně určení pravdivosti tvrzení 1 bod.
Za každé správné označení chyby podtržením v textu 0,5 bodu.
Za každou správnou opravu 0,5 bodu.
Není-li chyba označena ani opravena, ale tvrzení správně označeno jako nepravdivé, jen 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

5

3 body

Ve kterém z uvedených míst na Zemi trvá o zimním slunovratu bílý den (tj. čas od východu
do západu Slunce) nejdéle a kde naopak nejkratší dobu?
obratník Kozoroha

nejdelší trvání bílého dne:		
nejkratší trvání bílého dne: 		

–

rovník

–

50° s. š.

–

... obratník Kozoroha ...

obratník Raka

–

20° j. š.

... 50° s. š. ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

-4-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Filip Hulec, Petra Karvánková,
Petra Bendová,
Tamara Karlovská

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie A

ˇ
REŠENÍ

6

4 body

Vylušti šifru (obr. 1) dle legendy. Tajenku přečti po řádcích a doplň do první věty pod tajenkou.
Výsledek tajenky ti pomůže správně doplnit další chybějící údaje v textu níže.
obr. 1: šifra k luštění

Zdroj: ŠMIKMÁTOROVÁ, P., 2018: Zlepšuji se v zeměpise. Obrázkové křížovky, rébusy a osmisměrky, CPress, Brno, 72 s.

Voda s velkou hustotou díky vysokému obsahu soli … člověka nadnáší ... (doplň tajenku). Jedním
z nejslanějších vodních ploch na světě je ... Mrtvé ... moře, které je vlastně bezodtokým jezerem

s vysokým obsahem různých minerálů a stopových prvků. Jeho slanost, odborně označovaná jako
tzv. ... salinita ..., dosahuje až 330g/l (je tedy asi 8,8krát slanější než Středozemní moře). Jeho

hladina se nachází asi 420 metrů pod hladinou světového oceánu.

Toto jezero se nachází na území dvou států (vyber správnou možnost z následující nabídky):
a) Izrael a Jordánsko
b) Libanon a Sýrie
c) Izrael a Sýrie

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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7

8 bodů

Přiřaď k označeným tlakovým útvarům správné názvy z nabídky. Ale pozor! Skřítek
Podzimníček ti úkol ztížil a přidal některé názvy navíc, nebudeš tedy všechny potřebovat.
cyklona

A

–

anticyklona

B

anticyklona

–

barické sedlo

brázda nízkého tlaku

hřeben vysokého tlaku

–

C

–

hřeben vysokého tlaku

teplá fronta

cyklona

D

hřeben nízkého tlaku

Hodnocení: Za každý správně vybraný tlakový útvar přiřazený k obrázku 2 body.
Řešení: Viz text.

8

8 bodů

Vyber vždy správnou možnost z dvojice pojmů uvedených kurzívou, tak, aby celá věta byla
pravdivá. Správnou možnost u dané dvojice pojmů vždy zakroužkuj.
Většina pouštních vodních toků se nakonec stává celoročním vodním tokem – vypařuje nebo
vsakuje do krajiny.
Chemické – Mechanické zvětrávání je dominantní v oblastech humidního (vlhkého) klimatu, zatímco
chemické – mechanické zvětrávání je dominantní v aridních (suchých) oblastech.
Korály tvořící atoly jsou podvodní rostliny – kostry drobných mořských živočichů.

Teplotní inverze je situace, kdy teplota troposféry se stoupající nadmořskou výškou roste – klesá.
Pravidelné větry pasáty mají vlivem zemské rotace na severní polokouli severovýchodní –
jihovýchodní směr a na jižní polokouli severovýchodní – jihovýchodní směr.
Tajga je termín používaný ve spojitosti s boreálním – deštným lesem.
Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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9

12 bodů

pohoří Krušné hory
vodní nádrž Nechranice
město Hradec Králové
řeka Berounka

řeka Morava
město Jihlava

Vodní toky
Vodní plochy
Krajská města

Zdroj dat: ArcČR 500 verze 3.3

a. Vyznač do mapy Česka pojmy z nabídky v rámečku. Nezapomeň vyznačit říční
tok příslušnou barvou vždy v celé své délce (od pramene k ústí) a plochy vyznač
polygonem se šrafurou či barvou. Vše, co budeš do mapy vyznačovat, nezapomeň popsat.
řeka Berounka

–

pohoří Krušné hory

řeka Morava

–

–

město Jihlava

Hodnocení: Za každý správně vyznačený pojem 1 bod.
Řešení: Viz mapa.

6 bodů

vodní nádrž Nechranice
–

město Hradec Králové

b. Představ si, že jsi se stal/a ředitelem/kou velké cestovní kanceláře. Tvoji zaměstnanci
6 bodů
pro tebe připravili zábavný cestovatelský kvíz na uvítanou. Určitě jim však dokážeš
na jejich záludné otázky hravě odpovědět. Vyber (zakroužkuj) vždy pouze jednu správnou
odpověď.
Jak se jmenuje burgundské město, jehož název si můžeme zpravidla přečíst na originální
francouzské hořčici?
a) Toulon
b) Dijon
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Ve kterém městě na Blízkém východě můžeš vyslovit svou modlitbu u tzv. zdi nářků?
a) v Bejrútu

b) v Damašku

c) v Jeruzalémě
Ve kterém americkém městě můžeš navštívit muzeum letecké společnosti Delta Air Lines?
Toto město je zároveň hlavním městem státu Georgia a nachází se zde největší letiště světa.
a) v Miami

b) v Dallasu

c) v Atlantě
Glacier Express je švýcarský horský vlak, který vyjíždí ze Svatého Mořice a Davosu. Ve kterém městě
je jeho konečná stanice? Město je též známo jako lyžařské a horolezecké středisko švýcarských Alp.
a) v Bolzanu
b) v Sionu

c) v Zermattu
Ve kterém polském městě s bohatou historií se dá studovat na Jagellonské univerzitě? Staré město
s množstvím historických památek včetně hradu Wawel je též zapsáno na seznamu Světového
dědictví UNESCO.
a) v Krakově

b) ve Vratislavi
c) v Gdaňsku

Pojmenuj město, které se rozkládá na úbočí pověstmi opředené hory Cerro Rico, v níž fungoval
největší stříbrný důl na světě rozkládající se na jihu jihoamerické Bolívie. Při volbě pamatuj na to,
že toto město není oficiálním hlavním městem Bolívie.
a) Arrequipa
b) Potosí
c) Sucre

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Celkem 30 bodů

10

Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, pastelky, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
10 bodů

a. Zrovna jsi vyhrál/a v cestovatelské soutěži první cenu – poukaz na dobrodružnou
cestu plnou zeměpisných úkolů a výzev. Tak hurá na to!

6 bodů

Tvoje cesta započne v Česku na Letišti Václava Havla, kde nedostaneš povolení ke vzletu
letadla, dokud nevyřešíš několik příkladů se zapeklitými souřadnicemi. První dva příklady
(1. a 2.) tě seznámí se souřadnicemi tvé přestupní stanice. Zbylé příklady (3. a 4.) ti určí
destinaci. Až zjistíš výsledky, nezapomeň je zapsat do textu níže a určit názvy měst a států,
do kterých se podíváš.

1

09° 54´		
15° 22´

25° 16´		

2

123° 59´		

– 68° 41´		
55° 18´		

3

113° 53´ 			

– 78° 13´			

4

83° 29´
56° 16´

35° 40´			 139° 45´

Tvým přestupním místem je město, které má souřadnice (1) ... 25° 16´ ... s. š. a (2) ... 55° 18´ ... v. d.
a nazývá se ... Dubaj ... . Leží na území státu ... Spojené arabské emiráty ... .

Tvou cílovou destinací je město, které má souřadnice (3) ... 35° 40´ ... s. š. a (4) ... 139° 45´ ... v. d.

a nazývá se ... Tokio ..., ležící na území státu ... Japonsko ... .

Hodnocení: Za každý správný výpočet souřadnic 0,5 bodu. Za správné doplnění názvu měst na daných
souřadnicích a států, kde se nacházejí vždy 1 bod.
Řešení: Viz text.

b. Urči světadíl, na kterém obě města leží. Zároveň s pomocí atlasu, vypočítej
vzdušnou skutečnou vzdálenost mezi těmito městy. Výsledek uveď v km.

4 body

Světadíl, na kterém se nachází přestupní i cílová stanice, se nazývá:
... Asie ...
Naměřená vzdálenost mezi přestupní a cílovou stanicí na mapě je:
... 19 cm ...
Měřítko použité mapy:							
... 1 : 40 000 000 ...
Postup výpočtu:
1 cm na mapě = 40 000 000 cm ve skutečnosti
19 cm na mapě = 760 000 000 cm ve skutečnosti = 7 600 km
Vypočítaná skutečná vzdušná vzdálenost mezi přestupní a cílovou stanicí: ... 7 600 km ...

Hodnocení: Za správně určený světadíl 1 bod. Za správný výpočet (s uvedením postupu) 3 body. Pokud
není uveden postup, ale výsledek je správný, pouze 2 body.
Řešení: Viz text.
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11

4 body

a. Před odletem jsi samozřejmě slíbil/a rodičům, že se z každého místa nahlásíš SMS
2 body
zprávou, aby o tebe neměli strach. Po prvním mezipřistání jsi tedy, při čekání na další
letadlo, poslal/a SMS, že jsi v pořádku. Vypočítej, v kolik hodin a který den tato zpráva přišla
rodičům v Česku (nebudeme uvažovat s žádnou výraznou prodlevou mezi odesláním a přijetím
zprávy), pokud jsi zprávu z letiště v přestupní stanici odeslal/a v sobotu 16. 3. v 10:08
místního času.
Přestupní stanice při poslání SMS zprávy: v sobotu 16. 3. v 10:08 místního času

Postup výpočtu: ... Dubaj časové pásmo +4h X Česko časové pásmo +1h = 3h rozdíl ...

Čas a datum v Česku při doručení SMS zprávy: ... v sobotu 16. 3. v 07:08 místního času ...
Hodnocení: Za správný postup 1 bod. Za správný výsledek 1 bod.
Řešení: Viz text.

b. Po příletu do cílové stanice ti ještě chvíli trvalo, než jsi se dostal/a na hotel
2 body
a ubytoval/a jsi se. Další SMS zprávu rodičům do Česka jsi z destinace poslal/a
tedy až v pondělí 18. 3. v 07:17 místního času. Vypočti, v kolik hodin a jaký den dorazila
tato SMS zpráva rodičům v Česku (opět nebudeme uvažovat s žádnou výraznou prodlevou
mezi odesláním a přijetím zprávy).
Cílová stanice při poslání SMS zprávy: pondělí 18. 3. v 07:17 místního času

Postup výpočtu: ..Cílová destinace – časové pásmo +9h x Česko - časové pásmo +1h = rozdíl 8h..
Čas a datum v Česku při doručení SMS zprávy: ... v neděli 17. 3. ve 23:17 místního času ...
Hodnocení: Za správný postup 1 bod. Za správný výsledek 1 bod.
Řešení: Viz text.

12

7 bodů

a. Další zádrhel, který musíš vyřešit je, že jsi při přesunu do hotelu někde ztratil/a
3 body
svou mapu. To jsi ihned vyřešil/a koupí nové mapy. Problém ovšem je, že nevíš,
jakého je tato mapa měřítka, neboť měřítko na mapě je napsáno japonskými znaky.
Jelikož však už znáš skutečnou vzdálenost mezi přestupní a cílovou destinací, bude jednoduché
s pomocí nové mapy měřítko dopočítat. Když jsi na nové mapě změřil/a vzdálenost mezi
přestupní a cílovou stanicí, dostal jsi hodnotu 40 cm. Vypočti měřítko nové mapy.
Uveď celý postup řešení.
Naměřená hodnota mezi přestupní a cílovou stanicí na nové mapě je: ... 40 cm ... (viz zadání).
Skutečná vzdálenost mezi přestupní a cílovou stanicí je: ... 7 600 km = 760 000 000 cm ...

(Nezapomeň, tento výsledek jsi už získal/a výpočtem v předchozí úloze 10b.)
Výpočet: ... 760 000 000 cm/40 cm = 19 000 000 ...
Měřítko nové mapy: ... 1 : 19 000 000 ...

Hodnocení: Za správný výpočet měřítka (i s uvedením postupu výpočtu) celkem 3 body. Správný
výsledek bez uvedení postupu výpočtu jen 2 body.
Řešení: Viz text.
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b. Na své dobrodružné cestě jsi se dozvěděl/a řadu zajímavých informací o cílové
4 body
destinaci, kterou jsi navštívil/a. Vytvoř správné dvojice pojmů. K jednotlivým
pojmům (A–D) vždy přiřaď vhodnou definici (1.– 4.), která daný pojem vysvětluje, a vytvoř
tak správné dvojice (např. 5E).
1. sumó

A. tradiční jídlo z rýže, ryb a zeleniny

4. sakura ozdobná

D. středověký bojovník

2. samuraj

B. opadavý okrasný strom (třešeň)

3. sushi (suši)
1

C

C. bojový sport
2

D

3

A

4

B

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

13

9 bodů

a. Tvá dobrodružná cesta je u konce. Vše jsi zvládl/a skvěle. Při zpáteční cestě
4 body
jsi v letadle otevřel/a geografický časopis. Hned na jeho první stránce jsi našel/la
novou soutěž o zajímavé ceny. Pokusíš se vyřešit nejtěžší úlohu této soutěže? Za její úspěšné
vyřešení získá výherce první cenu, a to zájezd přímo do rovníkové Afriky! Tam jsi ještě nebyl/a.
Tak jdeš na to?
Nejprve s pomocí Školního atlasu světa (který máš i v letadle stále u sebe) doplň následující
tabulku.
Dnešní stát
Libye

Současné hlavní
město
Tripolis

Niger

Niamey

Madagaskar

Keňa

Bývalý kolonizátor

Rok osvobození

Itálie

1951

1960

Nairobi

Francie

Velká Británie

1963

Antananarivo

Francie

1960

Hodnocení: Za každou správně doplněnou buňku tabulky 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Vyber nebo doplň vždy správnou odpověď na níže položené otázky. Nezapomeň,
vždy pouze jedna odpověď je správná. Správnou odpověď zakroužkuj, nebo dopiš
na prázdné místo.

2 body

1. Které státy byly nezávislé už v roce 1923?
a)

Egypt, Angola, Madagaskar

d)

Jihoafrická republika, Tanzanie, Somálsko

b)

Alžírsko, Nigérie, Keňa

c)

Libérie, Egypt, Etiopie

2. „Rok Afriky“ je rok, ve kterém velké množství kolonií získalo svou nezávislost. O který rok
se jedná?

... 1960 ...

Hodnocení: Za správný výběr či doplnění odpovědi vždy 1 bod.
Řešení: Viz text.
c. Za nabídky afrických států podtrhni ty státy, které byly ještě v roce 1965
koloniemi. Pozor, za chybné označení států se body odečítají!
Alžírsko

–

Čad

–

Mosambik

–

Nigérie

–

3 body

Angola

Nyní uveď stát, kterému tyto kolonie (tebou podtržené státy) v roce 1965 patřily?
... Portugalsko ...

Hodnocení: : Za každý správně vybraný (podtržený) či doplněný stát (kolonizátor) 1 bod. Za každý špatně
podtržený či špatně doplněný stát odečíst 0,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.),
psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

8 bodů

Z pojmů uvedených na řádcích níže vyber vždy příslušný počet těch, které splňují zadané
kritérium, a zakroužkuj je. Za nesprávné odpovědi se body strhávají.
•

3 státy s více než 50 % ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství:

		Afghánistán – Mongolsko – Nepál – Thajsko – Turecko – Uzbekistán
•

3 státy, kde import převyšuje export:

		Afghánistán – Indie – Kazachstán – Saúdská Arábie – Turecko
•

1 zemědělskou rostlinu typickou pro Arabský poloostrov:

		ananasovník – citrusy – datlovník – kokosovník – palma olejná
•

1 druh hospodářských zvířat typický pro Turecko:

		buvoli – jaci – ovce – prasata – velbloudi
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2

4 body

S pomocí atlasu odpověz na následující otázky.
Ostrovní stát v Tichém oceánu, s rozlohou 488 km2 leží zhruba 1 700 km jihovýchodně od Manily.
V zemi žije zhruba 21 000 obyvatel a hlavním městem je Melekeok. O který stát se jedná?
Odpověď:

Jak daleko od sebe leží města Islámábád a Káthmándú (tolerance 100 km)?
Odpověď:

Jaká je rozloha Weddellova moře?
Odpověď:

Jak se nazývá nejvyšší sopka Austrálie a Oceánie?

3

Odpověď:

6 bodů

Pomocí atlasu ověř správnost následujících tvrzení a zakroužkuj, zda platí (ANO) či neplatí
(NE). Pokud neplatí, tvrzení oprav podle informací v atlasu tak, aby bylo správné.
Japonsko a Rusko patří ke státům s nejnižším přírůstkem obyvatelstva.		
											
Oprava:

ANO × NE		

Čína a Indie vyrábí největší podíl elektřiny v jaderných elektrárnách. 			
										
Oprava:

ANO × NE

Křesťanství
je dominantním náboženstvím v Jižní Americe. 				
		
									
Oprava:

ANO × NE

Největší počet obyvatel Jižní Ameriky má jako mateřský jazyk francouzštinu a angličtinu.			
												
ANO × NE
Oprava:
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4

4,5 bodu

Doplň za pomoci atlasu k jednotlivým památkám UNESCO v tabulce, v jakém státě leží a kolik
má dané město obyvatel (kategorie počtu obyvatel jsou uvedeny v nabídce).
Počet obyvatel daného města (možné kategorie):
Památka UNESCO

25–50 tis.

–

100–500 tis.

Stát

–

500 tis.–1 mil.

Počet obyvatel daného města

hliněné hrobky a budovy v Timbuktu

25–50 tis.

medina v Marrákeši

modernistické město Asmara

pevnost Fort Jesus v Mombase
Kamenné město na Zanzibaru

5

7,5 bodu

Z nabídnutých pojmů v rámečku vytvoř správné čtveřice (řeka, jezero, pohoří a stát) a doplň
je do tabulky (pozn. řeka nemusí protékat jezerem, může protékat pouze v jeho blízkosti).
Bajkal – Turecko – Kazachstán – Chang Jiang – Tonlesap – Angara – Van

Čína – Aralské j. – Syrdarja – Jabloňové pohoří – Arménská vysočina – Eufrat

Poyang Hu – Rusko – Ťan-šan – Mekong – Annamské pohoří – Kambodža – Dabie Shan
ŘEKA

Angara

JEZERO

Aralské j.

Van
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka

6

7 bodů

Doplň k jednotlivým státům v tabulce, zda leží na severní či jižní polokouli, a vyber z nabídky
jejich hlavní město a převládající náboženství.
Bangkok – Nové Dillí – Jeruzalém/Tel Aviv – Lima – Tripolis

buddhismus – hinduismus – islám – judaismus – křesťanství

Název státu

Severní/jižní polokoule

Hlavní město

Náboženství

Libye
Peru
Indie
Izrael
Thajsko

severní polokoule

7

5 bodů

Podle popisu správně urči státy Střední nebo Jižní Ameriky. Jejich názvy najdeš v rámečku.
Některé názvy zůstanou nevyužity.
Argentina – Bolívie – Brazílie – Jamajka – Chile
Kuba – Panama – Peru – Uruguay – Venezuela

Jedná se o horský stát, který byl v minulosti centrem říše Inků. To dokazuje i skutečnost,
že na jeho území leží incké kultovní město Machu Picchu.
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Jedná se o jihoamerický stát při pobřeží Karibského moře, který je bohatý na výskyt ropy a zemního
plynu. Protéká jím řeka Orinoko.
Název státu:

Jedná se o poměrně chudý vnitrozemský stát. Známá je především náhorní plošina Altiplano
a jezero Titicaca.
Název státu:

Jedná se o ostrovní stát v Karibském moři. Je považován za domov hudebních stylů reggae a ska,
známým představitelem je Bob Marley. Na ostrově též roste ve velkém množství konopí.
Název státu:

Jedná se o poměrně rozlehlý stát, jehož několikamilionové hlavní město je zároveň významným
přístavem. Na jihu země se nachází z hlediska podnebí méně přívětivá oblast s názvem Patagonie.
V oblasti kultury je celosvětově známý především hudební a taneční styl tango.
Název státu:

8

7 bodů

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Nepravdivá tvrzení oprav tak,
aby byla pravdivá.
Většina evropského a asijského kontinentu leží na jedné litosférické desce.		
ANO × NE		
															
								
Oprava:

Při velkých podmořských zemětřeseních může dojít ke vzniku vln tsunami.		
ANO × NE		
															
								
Oprava:

Sopka Fudžisan je posvátným vrcholem Číny.						
ANO × NE		
															
								
Oprava:

Japonské ostrovy leží na rozhraní dvou litosférických desek, proto zde často dochází
k zemětřesení.										
ANO × NE		
															
								
Oprava:

Nejteplejším oceánem na světě je Tichý oceán.						
ANO × NE		
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9

6 bodů

Přiřaď správné názvy kartografických produktů k obrázkům, použij nápovědu. Pamatuj,
že dva názvy nikam nepasují.
mapa třetího vojenského mapování (1876–1878 Morava a Slezsko)

blokdiagram – hologram – kopečková metoda – anaglyfová mapa
výškový profil – pohledová mapa – mapa pro orientační běh

Odpověď:

Odpověď:

Odpověď:
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Odpověď:

Odpověď:

Odpověď:
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10

4 body

Přiřaď jednotlivé mapy s funkcemi k mapovým portálům Mapy.cz a Google Maps.

Mapový portál nabízí funkci Provoz:

Mapový portál nabízí Textovou mapu:

Mapový portál nabízí funkci Panorama:

Mapový portál nabízí funkci Street View:

Odpověď:

Odpověď:
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11

11 bodů

Doplň do textu o významné světové železniční trati pojmy z nabídky v rámečku tak, aby byl
text souvislý. Pojmy správně skloňuj. Nezapomeň, že některé pojmy zůstanou nevyužity.
Amudarja – Aralské jezero – Asie – Atlantský oceán – Bajkalské jezero

Bajkalsko-amurská magistrála – časová pásma – Dněpr – dny – Evropa
hodiny – Jenisej – Kavkaz – Ob – státy – Petrohrad – Tichý oceán

transsibiřská magistrála – Ural – Vladivostok – východní polokoule – západní polokoule

Hlavní dopravní stavbou celého Ruska je nejdelší železniční trať na světě,

.......................................................................... . Její celková délka činí 9 288 km a spojuje hlavní ruské město

Moskvu s přístavem .........................................................., který leží na pobřeží ........................................................... .
Trať byla postavena ve 2. polovině 19. století. Na železniční trati leží mnohá významná ruská města.
Jedná se například o Jekatěrinburg, který se nachází v blízkosti pohoří .........................................................,

tedy na hranici mezi ................................................................... a ......................................................................... . Dalším
důležitým městem je Irkutsk, který leží jen 70 km od břehu ................................................................................
(nejhlubšího jezera na světě). Stavitelé železniční tratě museli také překonat několik ruských
veletoků – zejména ................................................................... a ..................................................................... .

Cesta vlakem z Moskvy do Vladivostoku trvá 6 ................................................................... a zasahuje
do území 8 .................................................................................. .
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Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Pozorně si přečti texty „Úvod k migraci“ a „Proč Evropa potřebuje migranty?“ Oba texty
tě uvedou do problematiky migrace, které se týká praktická část. Dále budeš pracovat
s obrázky 1 a 2, pozornost však musíš věnovat i doprovodným textům v rámečcích A a B.
ÚVOD K MIGRACI
Migrace je přesun jednotlivců i skupin v prostoru; s narůstajícími rozdíly v hospodářské vyspělosti
jednotlivých zemí světa se předpokládá, že se bude intenzita migrace neustále zvyšovat.
Migrace je přirozeným jevem starým jako lidstvo samo. Dříve než si lidé osvojili umění pěstovat
zemědělské plodiny nebo chovat hospodářská zvířata, kočovali (migrovali) z místa na místo. Putovali
často i na velké vzdálenosti s cílem nalézt nové potravinové a surovinové zdroje. Ani s nástupem
zemědělství však migrace lidí nezmizela. Vzpomeňme na další pojmy z historie, jako jsou například
tyto: stěhování národů (do tohoto období spadá i bájný příchod slovanských kmenů na naše území
vedených podle pověsti praotcem Čechem), židovská diaspora (vyhnání Židů z jejich domoviny
v Judei), kolonizace Ameriky (mohutná migrace evropského obyvatelstva do zámoří trvající několik
staletí), druhá světová válka (své domovy musely ve strachu opustit desítky milionů lidí), emigrace
v období socialismu (mnoho obyvatel opustilo Československo ze strachu před komunistickým
režimem). Různé formy migrace zažíváme i dnes. Mezi ty nejčastější patří migrace: 1. ekonomická
(pracovní/studijní), 2. rodinná (sňatková, stěhování za rodinnými příslušníky), 3. politická (etnická,
náboženská, válečná). Stále častěji se hovoří o environmentální migraci, kdy se podle odhadů
odborníků předpokládají masové pohyby obyvatel například za zdroji pitné vody.
Migrace může být legální (splňuje všechny právní požadavky) i ilegální (bez požadovaných povolení).
PROČ EVROPA POTŘEBUJE MIGRANTY?
Bez migrantů se bude počet obyvatel Evropy snižovat. Jak je to možné?
Největší země Evropy byly kdysi nejvíce zalidněnými zeměmi na světě. V roce 1950 se nacházely čtyři
z deseti nejlidnatějších států světa v západní Evropě. Během druhé poloviny 20. století však v Evropě
docházelo k rychlému snižování míry porodnosti což vedlo k pomalejšímu růstu obyvatelstva v Evropě
než v jiných regionech. Tento trend pokračuje dodnes. Nejlidnatější zemí Evropy je Německo, které
se v roce 2017 umístilo na 16. místě na celém světě, zatímco v roce 1950 bylo na 6. místě. Porodnost
je v Evropě nyní tak nízká, že počet obyvatel v mnoha evropských zemích začal klesat. V roce 2016
ve 13 z 28 členských zemí EU zemřelo více lidí, než se narodilo.
Zdroj: https://www.economist.com/graphic-detail/2017/07/12/why-europe-needs-more-migrants
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Rámeček A: Text k úlohám 12, 13, 14 a 15
V předchozím textu jsi se dozvěděl/a, že Evropané „vymírají“. Jedním ze způsobů, kterými lze tento
proces zpomalit, je právě migrace lidí do Evropy z jiných regionů světa.
Obrázek 1 ukazuje předpokládaný vývoj obyvatelstva zemí EU do roku 2050, pokud: a) bude migrace
pokračovat současným tempem (znázorněno bílými symboly); b) migrace ustane (znázorněno
černými symboly). Pozorně si obrázek a prohlédni, budeš s ním pracovat v úlohách 12, 13, 14 a 15.
Popisky obrázku jsou uvedeny v angličtině záměrně.
Obrázek 1 (čísla s desetinnou tečkou jsou uvedena v milionech, celá čísla v procentech):

Zdroj: https://www.economist.com/graphic-detail/2017/07/12/why-europe-needs-more-migrants
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12

5 bodů

a. Podle obrázku 1 urči počet států, jejichž populace bude podle předpovědi
klesat i při zachování současné intenzity migrace do těchto států. Návod
pro práci s obrázkem najdeš v rámečku A.

1 bod

Počet států:

b. Zakroužkuj státy, jejichž populace zřejmě nadále poroste i bez migrace.
Vycházej při tom z předpovědních údajů na obrázku 1. Za nesprávně označené
státy se strhávají body.

ncie

Fra

Dánsko

I

o
rsk

Polsko

Brit

ánie

Norsko

Kypr

13

4 body

Šv
éd

sk
o

5 bodů

Pracuj s obrázkem č. 1 a rozhodni, zda jsou následující výroky pravdivé či nikoli. Nepravdivé
výroky oprav tak, aby byly pravdivé.
Počet obyvatel Česka bude podle předpovědi v roce 2050 vyšší než dnes.		
ANO × NE		
															
		
						
Oprava:
Počet obyvatel Polska bude klesat v případě migrace i bez ní.				
ANO × NE		
															
		
						
Oprava:
Bez migrace klesne počet obyvatel Německa do roku 2050 o zhruba 40 %.		
ANO × NE		
															
		
						
Oprava:
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Rámeček B: Text k úlohám 14 a 15
Není vždy pravidlem, že díky migraci se počet obyvatel zvyšuje. Migrace je jevem zahrnujícím
jak imigraci (příchod cizinců do přijímající země), tak emigraci (opuštění vlasti a hledání nového
domova). U některých států tedy může migrace vést i ke snížení počtu obyvatel (pokud převažuje
emigrace). Zda v daném státě převažuje imigrace nebo emigrace poznáš z obrázku 1 podle toho,
jestli se s migrací počet obyvatel daného státu sníží (značí emigraci) nebo zvýší (značí imigraci).

14

2 body

Z nabízených možností zakroužkuj vždy jednu, která nejlépe vystihuje předpokládané
změny počtu obyvatel daného státu (nebo regionu) v roce 2050. Řešení úlohy vyžaduje práci
s obrázkem 1. Za nesprávné odpovědi se body strhávají.
Bulharsko v roce 2050:								
a) Bez migrace počet obyvatel výrazně poklesne.

b) Počet obyvatel výrazně poklesne bez migrace i s migrací.

c) S migrací počet obyvatel poklesne výrazněji než bez migrace.

Švédsko v roce 2050:

a) Bez migrace počet obyvatel výrazně poklesne.

b) Bez migrace počet obyvatel klesne pouze minimálně, s migrací velikost populace 		
výrazně vzroste.

15

c) S migrací počet obyvatel poklesne výrazněji než bez migrace.

5 bodů

Ke státům (nebo regionu) uvedeným v tabulce doplň podle obrázku 1 zda v daném státě
převažuje spíše imigrace nebo emigrace. Návod postupu je uveden v textu v rámečku B.
převažující směr migrace

Řecko

Evropská unie
Lucembursko
Španělsko
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16

13 bodů

Pozorně si prohlédni obrázek 2 a dopiš do tabulky na další straně informace podle bodů
a. a b.:
Obrázek 2:

Zdroj: https://www.euroskop.cz/8801/27241/clanek/s-ceskymi-europoslanci-o-azylove-politice-eu/

a. Do tabulky dopiš nejčastěji opouštěné regiony ke každé z uvedených
migračních tras (regiony pojmenuj co nejpřesněji společným názvem). Napoví
ti nejčastější původ migrantů v daném migračním proudu.

2 body

b. Do tabulky dopiš potenciální převažující důvody migrace v jednotlivých
11 bodů
proudech vyznačených na obrázku 2 podle následujícího návodu: Důvody
migrace lze rozdělit na tzv. push a pull faktory. Jako push označujeme faktory, které obyvatele
nutí opustit svou vlast, kdežto pull faktory chápeme jako ty, které je motivují k cestě
do konkrétní cílové země. Většinou se lidé rozhodují na základě vícero faktorů. Použij nabídku
faktorů v rámečku a přiřaď je do správného sloupce tabulky. Pro dosažení maximálního
možného počtu bodů je nutné správně přiřadit alespoň 11 faktorů ze 16 uvedených.
dobře placená práce – nucená služba v armádě – život v nezkorumpované zemi
špatné pracovní podmínky – ozbrojené konflikty (Boko Haram)

život v demokratické zemi – nízké výdělky – zničené přírodní prostředí
válkou zničená země – radikalizovaná společnost – vysoká kriminalita
vysoká míra korupce – přístup ke kvalitnímu vzdělání

bezpečné prostředí k životu – ozbrojené konflikty (ISIS) – dobré sociální zabezpečení
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Trasa

Opouštěný region
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PUSH faktory

PULL faktory

Západní
středomořská
trasa

Centrální
středomořská
trasa

Východní
středomořská
trasa
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.),
psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

8 bodů

Z pojmů uvedených na řádcích níže vyber vždy příslušný počet těch, které splňují zadané
kritérium, a zakroužkuj je. Za nesprávné odpovědi se body strhávají.
•

3 státy s více než 50 % ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství:

		Afghánistán – Mongolsko – Nepál – Thajsko – Turecko – Uzbekistán
•

3 státy, kde import převyšuje export:

		Afghánistán – Indie – Kazachstán – Saúdská Arábie – Turecko
•

1 zemědělskou rostlinu typickou pro Arabský poloostrov:

		ananasovník – citrusy – datlovník – kokosovník – palma olejná
•

1 druh hospodářských zvířat typický pro Turecko:

		buvoli – jaci – ovce – prasata – velbloudi

Hodnocení: Za každý správně označený pojem 1 bod. Za každý chybně označený pojem odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz jednotlivé řádky.
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2

4 body

S pomocí atlasu odpověz na následující otázky.
Ostrovní stát v Tichém oceánu, s rozlohou 488 km2 leží zhruba 1 700 km jihovýchodně od Manily.
V zemi žije zhruba 21 000 obyvatel a hlavním městem je Melekeok. O který stát se jedná?
Odpověď: ... Palau ...

Jak daleko od sebe leží města Islámábád a Káthmándú?
Odpověď: ... 1 400 km ... (tolerance 100 km)

Jaká je rozloha Weddellova moře?

Odpověď: ... 2 910 tis. km2 ...

Jak se nazývá nejvyšší sopka Austrálie a Oceánie?
Odpověď: ... Mauna Kea/Mauna Loa ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

3

6 bodů

Pomocí atlasu ověř správnost následujících tvrzení a zakroužkuj, zda platí (ANO) či neplatí
(NE). Pokud neplatí, tvrzení oprav podle informací v atlasu tak, aby bylo správné.
Japonsko
a Rusko patří ke státům s nejnižším přírůstkem obyvatelstva.		
ANO × NE		
													
Oprava:

Čína a Indie vyrábí největší podíl elektřiny v jaderných elektrárnách. 			
ANO × NE
												
Oprava: ... oba státy vyrábí nejvíce elektřiny v tepelných elektrárnách/
		
elektrárnách na fosilní paliva ...

Křesťanství je dominantním náboženstvím v Jižní Americe. 				
ANO × NE
												
Oprava:

Největší počet obyvatel Jižní Ameriky má jako mateřský jazyk francouzštinu a angličtinu.			
												
ANO × NE
Oprava: ... jedná se o španělštinu a portugalštinu ...

Hodnocení: Za každý správně označený výrok ANO × NE 1 bod. Za každou správnou opravu 1 bod (žádné
body se nestrhávají).
Řešení: Viz text.
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4

4,5 bodu

Doplň za pomoci atlasu k jednotlivým památkám UNESCO v tabulce, v jakém státě leží a kolik
má dané město obyvatel (kategorie počtu obyvatel jsou uvedeny v nabídce).
Počet obyvatel daného města (možné kategorie):
Památka UNESCO

25–50 tis.

–

100–500 tis.

hliněné hrobky a budovy v Timbuktu

–

Stát

500 tis.–1 mil.

Počet obyvatel daného města

Mali

25–50 tis.

Maroko

500–1 mil.

modernistické město Asmara

Eritrea

500–1 mil.

Keňa

500–1 mil.

Kamenné město na Zanzibaru

Tanzanie

500–1 mil.

medina v Marrákeši

pevnost Fort Jesus v Mombase

Hodnocení: Za každý správně doplněný údaj 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

5

7,5 bodu

Z nabídnutých pojmů v rámečku vytvoř správné čtveřice (řeka, jezero, pohoří a stát) a doplň
je do tabulky (pozn. řeka nemusí protékat jezerem, může protékat pouze v jeho blízkosti).
Bajkal – Turecko – Kazachstán – Chang Jiang – Tonlesap – Angara – Van

Čína – Aralské j. – Syrdarja – Jabloňové pohoří – Arménská vysočina – Eufrat

Poyang Hu – Rusko – Ťan-šan – Mekong – Annamské pohoří – Kambodža – Dabie Shan
ŘEKA

JEZERO

POHOŘÍ

STÁT

Angara

Bajkal

Jabloňové pohoří

Rusko

Aralské j.

Ťan-šan

Kazachstán

Annamské poh.

Kambodža

Arménská vysočina

Turecko

Syrdarja
Mekong

Tonlesap

Chang Jiang

Poyang Hu

Eufrat

Van

Dabie Shan

Čína

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

-3-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: V. Svobodová, O. Šerý, A. Valík,
R. Durna, P. Knecht,
H. Svobodová, E. Hofmann

DTP: Alena Vydláková

ˇ
REŠENÍ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie B

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, pravítko, kalkulačka

6

7 bodů

Doplň k jednotlivým státům v tabulce, zda leží na severní či jižní polokouli, a vyber z nabídky
jejich hlavní město a převládající náboženství.
Bangkok – Nové Dillí – Jeruzalém/Tel Aviv – Lima – Tripolis

buddhismus – hinduismus – islám – judaismus – křesťanství

Název státu

Severní/jižní polokoule

Hlavní město

Náboženství

Libye

severní polokoule

Tripolis

islám

jižní polokoule

Lima

křesťanství

Indie

severní polokoule

Dillí

hinduismus

severní polokoule

Jeruzalém/Tel Aviv

judaismus

Thajsko

severní polokoule

Bangkok

buddhismus

Peru

Izrael

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu (body se nestrhávají).
Řešení: Viz tabulka.

7

5 bodů

Podle popisu správně urči státy Střední nebo Jižní Ameriky. Jejich názvy najdeš v rámečku.
Některé názvy zůstanou nevyužity.
Argentina – Bolívie – Brazílie – Jamajka – Chile
Kuba – Panama – Peru – Uruguay – Venezuela

Jedná se o horský stát, který byl v minulosti centrem říše Inků. To dokazuje i skutečnost,
že na jeho území leží incké kultovní město Machu Picchu.
Název státu: ... Peru ...

Jedná se o jihoamerický stát při pobřeží Karibského moře, který je bohatý na výskyt ropy a zemního
plynu. Protéká jím řeka Orinoko.
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Jedná se o poměrně chudý vnitrozemský stát. Známá je především náhorní plošina Altiplano
a jezero Titicaca.
Název státu: ... Bolívie ...

Jedná se o ostrovní stát v Karibském moři. Je považován za domov hudebních stylů reggae a ska,
známým představitelem je Bob Marley. Na ostrově též roste ve velkém množství konopí.
Název státu: ... Jamajka ...

Jedná se o poměrně rozlehlý stát, jehož několikamilionové hlavní město je zároveň významným
přístavem. Na jihu země se nachází z hlediska podnebí méně přívětivá oblast s názvem Patagonie.
V oblasti kultury je celosvětově známý především hudební a taneční styl tango.
Název státu: ... Argentina ...

Hodnocení: Za každý správně uvedený název státu 1 bod (body se nestrhávají).
Řešení: Viz text.

8

7 bodů

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Nepravdivá tvrzení oprav tak,
aby byla pravdivá.
Většina evropského a asijského kontinentu leží na jedné litosférické desce.		
ANO × NE		
															
								
Oprava:

Při velkých podmořských zemětřeseních může dojít ke vzniku vln tsunami.		
ANO × NE		
															
								
Oprava:

Sopka Fudžisan je posvátným vrcholem Číny.						
ANO × NE		
															
								
Oprava: Sopka Fudžisan je posvátným vrcholem ... Japonska ...

Japonské ostrovy leží na rozhraní dvou litosférických desek, proto zde často dochází
k zemětřesení.										
ANO × NE		
															
										
Oprava:

Nejteplejším oceánem na světě je Tichý oceán.						
ANO × NE		
															
								
Oprava: Nejteplejším oceánem na světě je ... Indický oceán ...

Hodnocení: Za každou správně vybranou odpověď ANO × NE 1 bod. Za každou správnou opravu 1 bod.
Řešení: Viz text.
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9

6 bodů

Přiřaď správné názvy kartografických produktů k obrázkům, použij nápovědu. Pamatuj,
že dva názvy nikam nepasují.
mapa třetího vojenského mapování (1876–1878 Morava a Slezsko)

blokdiagram – hologram – kopečková metoda – anaglyfová mapa
výškový profil – pohledová mapa – mapa pro orientační běh

Odpověď: ... mapa pro orientační běh ...

Odpověď: ... pohledová mapa ...

Odpověď: ... výškový profil ...

-6-
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Odpověď: ... kopečková metoda ...

Odpověď: ... mapa třetího vojenského 		
mapování ...

Odpověď: ... blokdiagram ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod (body se nestrhávají).
Řešení: Viz text.
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10

4 body

Přiřaď jednotlivé mapy s funkcemi k mapovým portálům Mapy.cz a Google Maps.

Mapový portál nabízí funkci Provoz:

Mapový portál nabízí Textovou mapu:

Mapový portál nabízí funkci Panorama:

Mapový portál nabízí funkci Street View:

Odpověď: ... Google Maps ...

Odpověď: ... Mapy.cz ...

Odpověď: ... Mapy.cz ...

Odpověď: ... Google Maps ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod (chyby v názvech mapových portálů se nezohledňují).
Řešení: Viz text.
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11

11 bodů

Doplň do textu o významné světové železniční trati pojmy z nabídky v rámečku tak, aby byl
text souvislý. Pojmy správně skloňuj. Nezapomeň, že některé pojmy zůstanou nevyužity.
Amudarja – Aralské jezero – Asie – Atlantský oceán – Bajkalské jezero

Bajkalsko-amurská magistrála – časová pásma – Dněpr – dny – Evropa
hodiny – Jenisej – Kavkaz – Ob – státy – Petrohrad – Tichý oceán

transsibiřská magistrála – Ural – Vladivostok – východní polokoule – západní polokoule

Hlavní dopravní stavbou celého Ruska je nejdelší železniční trať na světě,

... transsibiřská magistrála ... . Její celková délka činí 9 288 km a spojuje hlavní ruské město
Moskvu s přístavem ... Vladivostok ..., který leží na pobřeží ... Tichého oceánu ... . Trať byla

postavena ve 2. polovině 19. století. Na železniční trati leží mnohá významná ruská města. Jedná
se například o Jekatěrinburg, který se nachází v blízkosti pohoří ... Ural ..., tedy na hranici mezi
... Evropou ... a ... Asií ... . Dalším důležitým městem je Irkutsk, který leží jen 70 km od břehu

... Bajkalského jezera ... (nejhlubšího jezera na světě). Stavitelé železniční tratě museli také

překonat několik ruských veletoků – zejména ... Ob ... a ... Jenisej ... . Cesta vlakem z Moskvy do
Vladivostoku trvá 6 ... dní ... a zasahuje do území 8 ... časových pásem ... .

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod (nesprávně skloňovaný pojem není důvodem
pro neudělení bodu; body se nestrhávají).
Řešení: Viz text (pojmy „Evropa“ a „Asie“ a následně pak „Ob“ a “Jenisej“ je možné pochopitelně uvést
v rozdílném pořadí. Pokud jsou uvedeny na logicky správném místě, nijak jejich záměna neovlivní
bodování).
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Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Pozorně si přečti texty „Úvod k migraci“ a „Proč Evropa potřebuje migranty?“ Oba texty
tě uvedou do problematiky migrace, které se týká praktická část. Dále budeš pracovat
s obrázky 1 a 2, pozornost však musíš věnovat i doprovodným textům v rámečcích A a B.
ÚVOD K MIGRACI
Migrace je přesun jednotlivců i skupin v prostoru; s narůstajícími rozdíly v hospodářské vyspělosti
jednotlivých zemí světa se předpokládá, že se bude intenzita migrace neustále zvyšovat.
Migrace je přirozeným jevem starým jako lidstvo samo. Dříve než si lidé osvojili umění pěstovat
zemědělské plodiny nebo chovat hospodářská zvířata, kočovali (migrovali) z místa na místo. Putovali
často i na velké vzdálenosti s cílem nalézt nové potravinové a surovinové zdroje. Ani s nástupem
zemědělství však migrace lidí nezmizela. Vzpomeňme na další pojmy z historie, jako jsou například
tyto: stěhování národů (do tohoto období spadá i bájný příchod slovanských kmenů na naše území
vedených podle pověsti praotcem Čechem), židovská diaspora (vyhnání Židů z jejich domoviny
v Judei), kolonizace Ameriky (mohutná migrace evropského obyvatelstva do zámoří trvající několik
staletí), druhá světová válka (své domovy musely ve strachu opustit desítky milionů lidí), emigrace
v období socialismu (mnoho obyvatel opustilo Československo ze strachu před komunistickým
režimem). Různé formy migrace zažíváme i dnes. Mezi ty nejčastější patří migrace: 1. ekonomická
(pracovní/studijní), 2. rodinná (sňatková, stěhování za rodinnými příslušníky), 3. politická (etnická,
náboženská, válečná). Stále častěji se hovoří o environmentální migraci, kdy se podle odhadů
odborníků předpokládají masové pohyby obyvatel například za zdroji pitné vody.
Migrace může být legální (splňuje všechny právní požadavky) i ilegální (bez požadovaných povolení).
PROČ EVROPA POTŘEBUJE MIGRANTY?
Bez migrantů se bude počet obyvatel Evropy snižovat. Jak je to možné?
Největší země Evropy byly kdysi nejvíce zalidněnými zeměmi na světě. V roce 1950 se nacházely čtyři
z deseti nejlidnatějších států světa v západní Evropě. Během druhé poloviny 20. století však v Evropě
docházelo k rychlému snižování míry porodnosti což vedlo k pomalejšímu růstu obyvatelstva v Evropě
než v jiných regionech. Tento trend pokračuje dodnes. Nejlidnatější zemí Evropy je Německo, které
se v roce 2017 umístilo na 16. místě na celém světě, zatímco v roce 1950 bylo na 6. místě. Porodnost
je v Evropě nyní tak nízká, že počet obyvatel v mnoha evropských zemích začal klesat. V roce 2016
ve 13 z 28 členských zemí EU zemřelo více lidí, než se narodilo.
Zdroj: https://www.economist.com/graphic-detail/2017/07/12/why-europe-needs-more-migrants
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Rámeček A: Text k úlohám 12, 13, 14 a 15
V předchozím textu jsi se dozvěděl/a, že Evropané „vymírají“. Jedním ze způsobů, kterými lze tento
proces zpomalit, je právě migrace lidí do Evropy z jiných regionů světa.
Obrázek 1 ukazuje předpokládaný vývoj obyvatelstva zemí EU do roku 2050, pokud: a) bude migrace
pokračovat současným tempem (znázorněno bílými symboly); b) migrace ustane (znázorněno
černými symboly). Pozorně si obrázek a prohlédni, budeš s ním pracovat v úlohách 12, 13, 14 a 15.
Popisky obrázku jsou uvedeny v angličtině záměrně.
Obrázek 1 (čísla s desetinnou tečkou jsou uvedena v milionech, celá čísla v procentech):

Zdroj: https://www.economist.com/graphic-detail/2017/07/12/why-europe-needs-more-migrants
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12

5 bodů

a. Podle obrázku 1 urči počet států, jejichž populace bude podle předpovědi
klesat i při zachování současné intenzity migrace do těchto států. Návod
pro práci s obrázkem najdeš v rámečku A.

1 bod

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: 15 (od Německa dolů všechny státy).

b. Zakroužkuj státy, jejichž populace zřejmě nadále poroste i bez migrace.
Vycházej při tom z předpovědních údajů na obrázku 1. Za nesprávně označené
státy se strhávají body.

e

ci
Fran

Dánsko

ko
Irs

Bri
Polsko

tán

ie

Norsko

Kypr

4 body

Šv
éd

sk
o

Hodnocení: Za každý správně označený stát 1 bod. Za každý nesprávně označený stát odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

13

5 bodů

Pracuj s obrázkem č. 1 a rozhodni, zda jsou následující výroky pravdivé či nikoli. Nepravdivé
výroky oprav tak, aby byly pravdivé.
Počet obyvatel Česka bude podle předpovědi v roce 2050 vyšší než dnes.		
ANO × NE		
															
								
Oprava: ... nižší ...
Počet obyvatel Polska bude klesat v případě migrace i bez ní.				
ANO × NE		
															
								
Oprava:

Bez migrace klesne počet obyvatel Německa do roku 2050 o zhruba 40 %.		
ANO × NE		
															
								
Oprava: ... 18–20 % ...

Hodnocení: Za každou správně označenou (ne)pradivost výroku 1 bod. Za každou správnou opravu
nepravdivého výroku 1 bod. U posledního výroku tolerovat odpovědi v rozmezí 18–20 %.
Řešení: Viz text.
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Rámeček B: Text k úlohám 14 a 15
Není vždy pravidlem, že díky migraci se počet obyvatel zvyšuje. Migrace je jevem zahrnujícím
jak imigraci (příchod cizinců do přijímající země), tak emigraci (opuštění vlasti a hledání nového
domova). U některých států tedy může migrace vést i ke snížení počtu obyvatel (pokud převažuje
emigrace). Zda v daném státě převažuje imigrace nebo emigrace poznáš z obrázku 1 podle toho,
jestli se s migrací počet obyvatel daného státu sníží (značí emigraci) nebo zvýší (značí imigraci).

14

2 body

Z nabízených možností zakroužkuj vždy jednu, která nejlépe vystihuje předpokládané
změny počtu obyvatel daného státu (nebo regionu) v roce 2050. Řešení úlohy vyžaduje práci
s obrázkem 1. Za nesprávné odpovědi se body strhávají.
Bulharsko v roce 2050:								
a) Bez migrace počet obyvatel výrazně poklesne.
b) Počet obyvatel výrazně poklesne bez migrace i s migrací.
c) S migrací počet obyvatel poklesne výrazněji než bez migrace.
Švédsko v roce 2050:
a) Bez migrace počet obyvatel výrazně poklesne.
b) Bez migrace počet obyvatel klesne pouze minimálně, s migrací velikost populace 		
výrazně vzroste.
c) S migrací počet obyvatel poklesne výrazněji než bez migrace.
Hodnocení: Za každou správně označenou variantu 1 bod. Za každou nesprávně označenou variantu
odečíst 1 bod. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

15

5 bodů

Ke státům (nebo regionu) uvedeným v tabulce doplň podle obrázku 1 zda v daném státě
převažuje spíše imigrace nebo emigrace. Návod postupu je uveden v textu v rámečku B.
převažující směr migrace

Řecko

emigrace

Lucembursko

imigrace

Litva

emigrace

Evropská unie

imigrace

Španělsko

imigrace

Hodnocení: Za každý správně doplněný směr migrace 1 bod.
Řešení: Viz text.
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16

13 bodů

Pozorně si prohlédni obrázek 2 a dopiš do tabulky na další straně informace podle bodů
a. a b.:
Obrázek 2:

Zdroj: https://www.euroskop.cz/8801/27241/clanek/s-ceskymi-europoslanci-o-azylove-politice-eu/

a. Do tabulky dopiš nejčastěji opouštěné regiony ke každé z uvedených
migračních tras (regiony pojmenuj co nejpřesněji společným názvem). Napoví
ti nejčastější původ migrantů v daném migračním proudu.

2 body

b. Do tabulky dopiš potenciální převažující důvody migrace v jednotlivých
11 bodů
proudech vyznačených na obrázku 2 podle následujícího návodu: Důvody
migrace lze rozdělit na tzv. push a pull faktory. Jako push označujeme faktory, které obyvatele
nutí opustit svou vlast, kdežto pull faktory chápeme jako ty, které je motivují k cestě
do konkrétní cílové země. Většinou se lidé rozhodují na základě vícero faktorů. Použij nabídku
faktorů v rámečku a přiřaď je do správného sloupce tabulky. Pro dosažení maximálního
možného počtu bodů je nutné správně přiřadit alespoň 11 faktorů ze 16 uvedených.
dobře placená práce – nucená služba v armádě – život v nezkorumpované zemi
špatné pracovní podmínky – ozbrojené konflikty (Boko Haram)

život v demokratické zemi – nízké výdělky – zničené přírodní prostředí
válkou zničená země – radikalizovaná společnost – vysoká kriminalita
vysoká míra korupce – přístup ke kvalitnímu vzdělání

bezpečné prostředí k životu – ozbrojené konflikty (ISIS) – dobré sociální zabezpečení

- 14 -

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: V. Svobodová, O. Šerý, A. Valík,
R. Durna, P. Knecht,
H. Svobodová, E. Hofmann

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie B

Trasa

Opouštěný region

PUSH faktory

PULL faktory

špatné pracovní podmínky

Západní
středomořská
trasa

ozbrojené konflikty
(Boko Haram)
Sahel (Afrika)

Centrální
středomořská
trasa

Východní
středomořská
trasa

ˇ
REŠENÍ

nucená služba v armádě
nízké výdělky

Střední východ,
jihozápadní/
střední Asie
(Asie)

dobře placená práce
bezpečné prostředí
k životu

zničené přírodní prostředí

život v nezkorumpované
zemi

válkou zničená země

život v demokratické zemi

radikalizovaná společnost
vysoká

přístup ke kvalitnímu
vzdělání

kriminalita

sociální zabezpečení

vysoká míra korupce
ozbrojené konflikty (ISIS)

Hodnocení: Za každý detailně vymezený region 1 bod (pokud uvedou jenom Afriku nebo Asii
udělit pouze 0,5 bodu). Za každý relevantní faktor správně umístěný jako PUSH nebo PULL 1 bod
(do maximálního počtu 11 bodů). Pokud uvede více faktorů další extra body se neudělují. Pozor, žáci
mohou uvádět faktory v různém pořadí. Na pořadí nezáleží, ale je třeba zkontrolovat, zda je faktor
správně přiřazen do sloupce PUSH nebo PULL! Max. počet bodů je 11 i kdyby počet správně přiřazených
faktorů byl vyšší.
Řešení: Viz tabulka.

- 15 -

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: V. Svobodová, O. Šerý, A. Valík,
R. Durna, P. Knecht,
H. Svobodová, E. Hofmann

DTP: Alena Vydláková

Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie C

PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní
školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

6,5 bodu

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE). V nepravdivých
tvrzeních podtrhni tu část věty, která je nepravdivá. Za nesprávné odpovědi se body odečítají.
1. Spojené státy americké spotřebují 29 miliónů barelů ropy za den. 			

ANO × NE

2. Venezuela vyrobí většinu elektřiny v elektrárnách tepelných nebo na fosilní paliva. 			
												

ANO × NE

3. Nizozemsko vyveze (exportuje) zboží v nižší hodnotě než Belgie. 			

ANO × NE

4. Rusko je stát, ve kterém převažuje hodnota exportu nad hodnotou importu.

ANO × NE

2

3 body

Napiš název území v Česku, které popisuje následující text. Název napiš tak, jak je uveden
v geologické mapě.
Území je tvořeno převážně usazenými horninami Mezozoika a Kenozoika. Jedná se o sníženinu,
která je lemována několika zlomy. Reliéf tohoto území je převážně rovinný. V současnosti
se na většině tohoto území nachází chráněná krajinná oblast, která se překrývá i se stejnojmennou
biosférickou rezervací UNESCO.
Název geologické oblasti:
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3

11 bodů

Následující text pojednává o Měsíci, přirozené družici naší planety Země. Do textu doplň chybějící
údaje.

Měsíc je jedinou přirozenou družicí Země. Jeho průměr je o ............................................... kilometrů menší
než průměr planety Země. Vzdálenost Měsíce od Země je ............................................................ kilometrů.
Měsíc se při pohybu kolem Země postupně nachází ve čtyřech fázích. Nachází-li se Měsíc mezi

Sluncem a naší planetou, nazývá se tato fáze …...............................................; nachází-li se planeta Země
mezi Sluncem a Měsícem, nazývá se tato fáze .................................................. .

Na Měsíci v minulosti přistála řada expedic a sond. Úspěšně zde přistály sondy nebo expedice

celkem ze ….............................................. (doplň číslo) států. První úspěšnou expedicí s lidskou posádkou,

která přistála na Měsíci, byla ................................................................ (doplň stát) mise Apolla 11; astronauti
této expedice přistáli v oblasti zvané .................................................................................. .

4

9,5 bodu

Jugoslávie byla státem v jihovýchodní Evropě, který se začal v 90. letech 20. století rozdělovat, často
násilně v občanské válce a za použití vojenské síly. Z tohoto státu vzniklo postupně sedm nových
nástupnických států.
a. Napiš názvy všech států, které postupně vznikly na území bývalé Jugoslávie.
Za chybně uvedené státy se body odečítají.
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b. Jednou z příčin postupného rozpadu Jugoslávie byly v různých ohledech značné
8 bodů
rozdíly mezi regiony. V tabulce jsou vypsaná některá kritéria odlišnosti. Do volných
polí tabulky stručně charakterizuj Slovinsko a Makedonii tak, aby bylo jednoznačně
patrné, že se od sebe výrazně odlišují.
Kritérium

Slovinsko

Makedonie

Přístup k moři

Převažující
náboženství

Počet sídel
s více než 50 tisíci
obyvateli

Podíl zemědělství
na tvorbě HDP

-3-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Pavel Raška

DTP: Alena Vydláková

Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie C

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka, pravítko

5

5 bodů

Tabulka ukazuje celkový počet sňatků a rozvodů a průměrný věk ženichů a nevěst, kteří vstupují
do prvního manželství, za pět pětiletých období v Česku.

1989–1993 1994–1998 1999–2003 2004–2008 2009–2013

Počet sňatků

Počet rozvodů

Průměrný věk
svobodných ženichů
Průměrný věk
svobodných nevěst

384 281

280 123

262 893

265 750

228 450

24,7

27,1

29,3

31,0

32,2

151 596
22,3

160 015
24,9

149 529
26,9

158 192
28,4

142 326
29,5

Zdroj: Český statistický úřad

Následující tvrzení se vztahují k údajům v tabulce. Zakroužkuj, zda jsou tvrzení pravdivá (ANO)
nebo nepravdivá (NE). Za chybné odpovědi se body odečítají.
První manželství uzavírají lidé stále v pozdějším věku. 					

Mezi roky 1989–2013 vrostl počet rozvodů.						

ANO × NE
ANO × NE

Věkový rozdíl mezi ženichy a nevěstami se zvýšil z 2 let v prvním období (mezi roky 1989–1993)
na 5 let v posledním období (mezi roky 2009–2013).					

Průměrný věk svobodných ženichů je zpravidla vyšší než věk svobodných nevěst.

ANO × NE
ANO × NE

Mezi roky 2009–2013 se více lidí rozvedlo než uzavřelo sňatek, zatímco mezi roky 1989–1993
více lidí uzavřelo sňatek než se rozvedlo.							

-4-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Pavel Raška

ANO × NE

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

6

19,5 bodů

Informační text k úloze 6:
Laviny
Na závětrných údolních svazích s mocnými sněhovými zásobami padají v našich nejvyšších horách
laviny. V Krkonoších bylo za posledních 50 let popsáno více než 1 000 pádů lavin, naopak v Hrubém
Jeseníku padají laviny podstatně méně (pouze několik pádů za desetiletí). Jednou z nejčastějších
příčin vzniku lavin je rychlé nahromadění velkého množství nového sněhu. V těchto situacích je
nejčastější kluznou plochou pevná vrstva staršího sněhu, například zmrzlá ledová vrstvička vzniklá
při předešlé oblevě. Takové laviny nazýváme jako povrchové a tvoří zhruba 90 % všech krkonošských
lavin. Při oteplení a tání sněhové pokrývky se pak uvolňují laviny základové, při nichž se pohybuje
nahromaděný sníh v celém svém profilu.
K největší zaznamenané lavinové události v Česku došlo 8. 3. 1956, kdy se po několikadenním sněžení
odtrhly laviny hned na několika lokalitách zároveň. Nejmohutnější lavina sjela v Labském dole a měla
šířku odtrhu 300 metrů a dráhu o délce přes 1 kilometr. Tentýž den spadla v Úpské rokli dosud nejdelší
známá česká lavina, jejíž dráha přesáhla 1 200 metrů.
Zdroj: Krause, Křížek (2018) – Vznik a vývoj horských údolí

a. Nyní si přečti zprávu ze serveru idnes.cz, která informuje o utržené lavině
v Jeseníkách v polovině ledna 2019. Doplň do textu slova z rámečku (slova
nezapomeň je správně skloňovat).
březen

chlad

–

–

jih

spodní

–

čedičový

–

listopad

sprašový

–

–

–

duben

–

údolí

–

nížina

–

firnový

obleva

30

–

–

–

80

horní

–

povrchová

–

180

Největší lavina za 20 let. V Jeseníkách se utrhly stovky metrů sněhu
(upraveno dle zprávy ze 17. 1. 2018)

–

10 bodů

hřeben
–

sever

390

Zhruba 300 metrů měřila na délku obrovská lavina, která v těchto dnech spadla v Jeseníkách.

„Plocha, která se odtrhla od ........................................................... vrstvy přemrzlého staršího sněhu, měřila
na délku cca 300 metrů a příval sněhu urazil téměř 1 000 metrů dlouhou dráhu. V jejím dosahu

se pravděpodobně nikdo nepohyboval, a tak nevíme ani přesné datum, kdy do .................................. sjela.
Vzhledem k délce dráhy a množství sněhu se ale rozhodně jedná o nejmohutnější lavinu,

jaká se v posledních dvaceti letech v tomto pohoří vytvořila,“ popisuje lavinový preventista Horské

služby Jeseníky. K dnešnímu dni pak v nejvyšších partiích Jeseníků nyní leží až .................... centimetrů
sněhu, na hřebenech je ........................ centimetrů.

-5-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Pavel Raška

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

Lavina byla pravděpodobně samovolná. Masa sněhu se utrhla na ....................................................podkladu,
který se vytvořil během .............................................. kolem Vánoc a Silvestra. „Veškerý sníh, který připadl
teď za posledních čtrnáct dní, odjel v těchto úsecích dolů,“ vysvětluje lavinový preventista.

Největší laviny v Jeseníkách padají podle něj koncem ....................................... a začátkem .................................
a podle typologie lavin se jedná o laviny základové. Svoji roli při tom hraje fakt, že kotel je otočen

k ................................... a po většinu dne na něj svítí slunce. „Tato lavina však byla ..............................................,
takže odjela jednom jedna nebo několik vrstev nad základovou vrstvou. V laviništi tak zbylo zhruba
ještě půl metru sněhu, místy i více,“ varuje Horská služba.

Zdroj: dle https://www.idnes.cz

b. Porovnej zprávu o lavině ze serveru idnes.cz (lavina z roku 2019) a informaci
5,5 bodu
o lavině v Labském dole (lavina z roku 1956), o níž píší Krause a Křížek (2018).
Do tabulky vypiš konkrétní podobnosti a rozdílnosti vybraných charakteristik těchto
dvou utržených lavin. V každém řádku bude vyplněn pouze jeden sloupec podle toho,
zda je daná charakteristika oběma lavinám společná nebo naopak rozdílná.
Shodné charakteristiky

Rozdílné charakteristiky

Místo, kde k události
došlo
Období v roce, kdy
se lavina utrhla
Rozměry laviny
a délka dráhy jejího
pohybu

Počasí, které panovalo
v předchozích dnech
před utržením laviny
Příčina vzniku laviny
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c. V nabídce podtrhni všechny faktory, které zvyšují pravděpodobnost pádu lavin
v českých pohořích. Za podtržení nesprávných faktorů se body odečítají.
•

rychlé hromadění (akumulace) velkého množství sněhu

•

malý sklon svahu (do 15°)

•
•
•
•

2 body

zalesněný svah

ledová vrstva kluzné plochy laviny
rychlé oteplení

člověkem nahrazené smíšené porosty smrkovými monokulturami

d. V rámečku s nabídkou pojmů v úloze 6a. se vyskytuje slovo „firnovýˮ. Zakroužkuj
nejpřesnější definici toho, co je to firn.

2 body

i)

sníh, který vzniká postupným mrznutím mlhy a dešťových srážek, hromadí se na jednom

ii)

těleso, které vznikne postupnou přeměnou sněhu v ledovcový led tím, že se výrazně 		

iii)

-7-

místě a velmi často hrozí zřícením po svahu ve formě laviny
snižuje jeho hustota

dlouhodobě ležící sníh, který vlivem střídavého tání a mrznutí a vlivem tlaku 			
horních vrstev změní množství obsaženého vzduchu
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7

15,5 bodu

a. Každá země má jiné přírodní podmínky k získávání a následné výrobě elektrické
energie. Tyto podmínky pak často ovlivňují i celkovou politiku výroby elektřiny v
daném státě.

4,5 bodu

Graf znázorňuje podíl jednotlivých typů elektráren na celkové výrobě elektřiny v Albánii, Francii,
Německu a Rakousku. Rozhodni, která barva v grafu odpovídá kterému typu elektráren,
a doplň ke znakům v legendě: jaderné elektrárny, tepelné elektrárny, vodní elektrárny.
V legendě je již vysvětlen znak pro všechny zbývající způsoby výroby elektrické energie pod
souhrnnou kategorií „ostatní elektrárnyˮ.
100

90
80

podíl v %

70
60

50
40
30
20

10
0
Albánie
….................

Rakousko
….................

Německo
….................

Francie

ostatní
ostatní

Zdroj: CIA Factbook

b. Švédsko a Rumunsko mají podobný podíl výroby elektřiny ve vodních elektrárnách
2 body
(přibližně třetinu z celkového množství vyrobené elektřiny). Způsob výroby elektřiny
ve vodních elektrárnách se však v těchto státech vzájemně odlišuje. Napiš hlavní odlišnost
vodních elektráren ve Švédsku a v Rumunsku (např. jak bys charakterizoval/a vodní toky,
na kterých se tyto vodní elektrárny nacházejí).
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c. Výroba ve vodních elektrárnách má v porovnání s výrobou energie v jaderných
9 bodů
elektrárnách své výhody i nevýhody. Vepiš tvrzení z nabídky (A až I) do správných
polí tabulky. Nemusíš opisovat celá tvrzení, stačí do příslušných polí napsat pouze písmena A
až I.
A. ukládání odpadu z elektrárny
B.

omezená životnost elektrárny – problém s její následnou konzervací (uzavřením) a „likvidací“

D.

v důsledku výstavby hrozí riziko sesuvů půdy

C.

E.
F.

G.

H.
I.

výroba malého množství energie na jednu elektrárnu
velká spotřeba vody na chlazení

využívá obnovitelný zdroj energie

u velkých děl (s velkým objemem) změny rozložení tlaku na zemskou kůru
výroba velkého množství energie na jednu elektrárnu

spotřeba malého množství neobnovitelného zdroje energie
Jaderné elektrárny

Vodní elektrárny

Výhody

Nevýhody
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Celkem 30 bodů

Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka

Stárnutí populace a jeho měření
Především v hospodářsky vyspělých zemích dochází k jevu, který bývá označován jako stárnutí
populace nebo přesněji demografické stárnutí. Demografickým stárnutím rozumíme nárůst podílu
osob v seniorském věku (např. věku 65 a více let) na celkovém počtu obyvatel daného státu. Příčinou
stárnutí populace je zaprvé zhoršování charakteristik porodnosti, konkrétně pokles počtu dětí na
1 ženu. Zadruhé se jedná o prodlužování střední délky života, a tím i pokles úmrtnosti ve vyšším
věku. Jinými slovy v populaci těchto států déle žije více starých lidí a méně nových se narodí.
Důsledkem toho se pak průměrný věk lidí v těchto státech zvyšuje.
Stárnutí populace můžeme měřit různými způsoby. Jedná se například o index stáří, který udává
podíl počtu seniorů ku počtu dětí (počet obyvatel 65+ / počet obyvatel 0–14 let). Dalším způsobem
je hodnocení věkového složení obyvatel, znázorňované nejčastěji grafem, který se nazývá věková
pyramida. Její rozšiřování u vrcholu značí stárnutí populace.

Zdroj: upraveno dle Hulíková (2018)

8

6 bodů

a. Přečti si úvodní text a rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE).
Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak je oprav. Za chybné odpovědi se body odečítají.

5 bodů

1. Čím více se základna věkové pyramidy populace rozšiřuje, tím je daná populace mladší.
												
Oprava:

ANO × NE

2. Index stáří dosahující vyšší hodnoty než 1 ukazuje na nižší počet seniorů než dětí.
												
Oprava:
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ˇ

Důsledkem zvyšování podílu osob starších 65 let dochází k jevu, který se označuje jako
demografické stárnutí.

												
Oprava:

ANO × NE

Počet dětí narozených jedné ženě v dané populaci nemá vliv na věkové složení dané populace.
												
Oprava:

ANO × NE

b. Úvodní text zmiňuje příčiny demografického stárnutí. V nabídce podtrhni všechny
1 bod
charakteristiky, které jsou příčinou demografického stárnutí; to znamená ty,
které přispívají k tomu, že populace demograficky stárne.. Za chybné odpovědi se body
odečítají.
a) pokles plodnosti (tj. počet dětí na jednu ženu)
b) snižování střední délky života

c) snižující se přirozený přírůstek obyvatelstva

d) zvyšující se míra úmrtnosti ve vyšším věku života
e) zvyšující se míra kojenecké úmrtnosti

9

9 bodů

a. Tabulka uvádí některé údaje o populaci třech evropských států (k roku 2017),
3 body
které mají přibližně stejný počet obyvatel, ale jejich věkové složení se liší. Doplň
do příslušných políček tabulky ve čtvrtém sloupci (=obyvatelé starších 65 a více let)
číslice 15, 18 a 20 tak, aby vypovídaly správně o věkovém složení daných států.
Stát

Počet obyvatel
celkem

Bělorusko

9 500 000

Maďarsko
Švédsko

- 11 -
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Procentuální podíl obyvatel ve věkové
kategorii
0–14 let
65+ let
17

14

18

Zdroj: World Population Prospects (2017)
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b. Pomocí indexu stáří dokaž výpočtem, zda má starší věkové složení obyvatelstva
Maďarsko nebo Švédsko:

c. Zdůvodni, která charakteristika věkové struktury (které číslo z tabulky
v zadání) způsobila, že je tato věková struktura nejstarší:

3 body

3 body

Zároveň se pokus vysvětlit, z jakého důvodu je populační vývoj v daném státě právě takový –
zakroužkuj jedno z nabízených vysvětlení (i–iii):
i)

prudký pokles porodnosti v 90. letech 20. století spojený se změnami životního stylu
a hodnot po pádu sovětského bloku

ii) dlouhodobě štědrý sociální systém, který zajišťuje kvalitní život ve stáří a kvalitní dostupnost
zdravotních služeb

iii) přísné omezení konzumace alkoholu zejména na veřejnosti, prudké snížení počtu zemřelých
v souvislosti s alkoholismem

- 12 -

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Pavel Raška

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

10

7 bodů

a. Rozhodni, který ukazatel (A až F) pro vybrané čtyři státy k roku 2017
6 bodů
je ve kterém sloupci tabulky. Dopiš ukazatele do správných sloupců do záhlaví
tabulky. Nemusíš vypisovat celé názvy ukazatelů, do tabulky stačí napsat pouze písmena
A až F.
•

A. celkový počet obyvatel k roku 2017 (v milionech)

•

C. podíl obyvatel starších 65 let (v %)

•
•
•
•

B. index stáří

D. prognóza (odhad) celkového počtu obyvatel k roku 2030 (v milionech)
E. střední délka života mužů
F. střední délka života žen

Stát

Kambodža

66

71

4

0,1

15,9

18,6

Nový Zéland

80

83

15

0,8

5,1

4,8

Mali

Řecko

57

78

58

84

3

21

0,1

1,5

b. Napiš, populace kterého státu je v tomto případě nejstarší:
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11

8 bodů

Následující text se týká důsledků stárnutí populace. Doplň slova z rámečku do textu, přičemž
ne všechna slova použiješ. Slova nezapomeň správně skloňovat.
bydlení

–

prodlužující

zastavení

–

kapacita

–

mladý

závislý

–

zdravotní péče

–

snižující

–

–

nekvalitní

sociální

–

–

–

odměna

starobní důchod
zpomalení

–

–

–

právo

starý

životní styl

S demografickým stárnutím souvisí řada problémů. Proces stárnutí vzbuzuje obavy

ze ....................................................................... ekonomického vývoje. Hlavním důvodem těchto obav by mohl
být nedostatečný příliv …................................................. lidí na trh práce a zároveň stárnoucí pracovní síla.
Další z problémů se týká oblasti výdajů ve státním zdravotnictví. Zvýšený počet starých osob

a prodlužující se naděje dožití mají za následek rostoucí počet osob odkázaných na nákladnou

.................................................................... . Rozsah poskytované péče a .............................................. zdravotnických
zařízení budou muset do budoucna vzrůst.

S výrazným růstem osob v důchodovém věku vzroste nevyhnutelně i počet vyplácených

...................................................................., který neúnosně zatíží celý ............................................... systém každého
státu. Výrazné změny věkového složení obyvatelstva budou mít své důsledky ve změnách životního
stylu. Nabídka trhu potravin, průmyslových výrobků, ale i nabídka služeb a aktivit volného času

se zákonitě změní. Vznikne velká skupina ekonomicky ....................................................................... populace
se specifickým životním stylem a specifickými potřebami v oblasti spotřeby, zdravotní péče
a ................................................................................ .
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní
školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

6,5 bodu

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE). V nepravdivých
tvrzeních podtrhni tu část věty, která je nepravdivá. Za nesprávné odpovědi se body odečítají.
1. Spojené státy americké spotřebují 29 miliónů barelů ropy za den. 			

ANO × NE

												

ANO × NE

4. Rusko je stát, ve kterém převažuje hodnota exportu nad hodnotou importu.

ANO × NE

2. Venezuela vyrobí většinu elektřiny v elektrárnách tepelných nebo na fosilní paliva. 			
3. Nizozemsko vyveze (exportuje) zboží v nižší hodnotě než Belgie. 			

ANO × NE

Hodnocení: Za správné určení pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za podtržení nepravdivého údaje 1,5 bodu.
Za chybné označení (ne)pravdivosti tvrzení hodnotitel odečte 0,5 bodu. Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text. V případě 2. a 3. tvrzení stačí podtrhnutá pouze jedna část věty.

2

3 body

Napiš název území v Česku, které popisuje následující text. Název napiš tak, jak je uveden
v geologické mapě.
Území je tvořeno převážně usazenými horninami Mezozoika a Kenozoika. Jedná se o sníženinu,
která je lemována několika zlomy. Reliéf tohoto území je převážně rovinný. V současnosti
se na většině tohoto území nachází chráněná krajinná oblast, která se překrývá i se stejnojmennou
biosférickou rezervací UNESCO.
Hodnocení: Za správnou odpověď 3 body. V případě, že soutěžící uvede pouze pojem „Třeboňsko“,
uznat 1 bod.
Řešení: Třeboňská pánev.
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3

11 bodů

Následující text pojednává o Měsíci, přirozené družici naší planety Země. Do textu doplň chybějící
údaje.

Měsíc je jedinou přirozenou družicí Země. Jeho průměr je o … 9 266 ... (2 body) kilometrů menší
než průměr planety Země. Vzdálenost Měsíce od Země je … 384 400 ... (1 bod) kilometrů. Měsíc

se při pohybu kolem Země postupně nachází ve čtyřech fázích. Nachází-li se Měsíc mezi Sluncem
a naší planetou, nazývá se tato fáze … nov ... (1 bod); nachází-li se planeta Země mezi Sluncem
a Měsícem, nazývá se tato fáze ... úplněk ...(1 bod).

Na Měsíci v minulosti přistála řada expedic a sond. Úspěšně zde přistály sondy nebo expedice

celkem ze … tří ...(2 body) (doplň číslo) států. První úspěšnou expedicí s lidskou posádkou, která

přistála na Měsíci, byla … americká ... (2 body) (doplň stát) mise Apolla 11; astronauti této expedice
přistáli v oblasti zvané … Mare Tranquillitatis ... (2 body).

Hodnocení: Za každý správně vyplněný pojem uzná hodnotitel tolik bodů, kolik je uvedeno v závorce
v textu.
Řešení: Viz text.

4

9,5 bodu

Jugoslávie byla státem v jihovýchodní Evropě, který se začal v 90. letech 20. století rozdělovat, často
násilně v občanské válce a za použití vojenské síly. Z tohoto státu vzniklo postupně sedm nových
nástupnických států.
a. Napiš názvy všech států, které postupně vznikly na území bývalé Jugoslávie.
Za chybně uvedené státy se body odečítají.

1,5 bodu

Hodnocení: Za vypsání všech sedmi nástupnických států Jugoslávie 1,5 bodu. V případě, že jeden stát
bude napsán chybně, za úlohu 0,5 bodu. Za chybně uvedený stát hodnotitel odečte 0,5 bodu. Minimum
bodů za otázku je 0.
Řešení: Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo.
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b. Jednou z příčin postupného rozpadu Jugoslávie byly v různých ohledech značné
8 bodů
rozdíly mezi regiony. V tabulce jsou vypsaná některá kritéria odlišnosti. Do volných
polí tabulky stručně charakterizuj Slovinsko a Makedonii tak, aby bylo jednoznačně
patrné, že se od sebe výrazně odlišují.
Kritérium

Přístup k moři
Převažující
náboženství

Počet sídel
s více než 50 tisíci
obyvateli
Podíl zemědělství
na tvorbě HDP

Slovinsko

Makedonie

ano (popř. jiný údaj, ze kterého je
patrné, že Slovinsko má přístup
k moři, např. „přímořský stát“)

ne (popř. jiný údaj, ze kterého
je patrné, že Makedonie nemá
přístup k moři,
např. „vnitrozemský stát“)

křesťané – římští katolíci

křesťané – pravoslavní

2 sídla (popř. jiný údaj, ze kterého
je patrné, že Slovinsko
má menší počet sídel
s více než 50 tisíci obyvateli)

6 sídel (popř. jiný údaj, ze kterého
je patrné, že Makedonie má větší
počet sídel s více
než 50 tisíci obyvateli)

Menší (méně než 5 % popř. jiný
údaj, ze kterého je patrné,
že Slovinsko má menší podíl
zemědělství na tvorbě HDP)

Větší (více než 10 % popř. jiný
údaj, ze kterého je patrné,
že Makedonie má větší podíl
zemědělství na tvorbě HDP)

Hodnocení: Za každé správně vyplněné pole tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka, pravítko

5

5 bodů

Tabulka ukazuje celkový počet sňatků a rozvodů a průměrný věk ženichů a nevěst, kteří vstupují
do prvního manželství, za pět pětiletých období v Česku.

1989–1993 1994–1998 1999–2003 2004–2008 2009–2013

Počet sňatků

Počet rozvodů

Průměrný věk
svobodných ženichů
Průměrný věk
svobodných nevěst

384 281

280 123

262 893

265 750

228 450

24,7

27,1

29,3

31,0

32,2

151 596
22,3

160 015
24,9

149 529
26,9

158 192
28,4

142 326
29,5

Zdroj: Český statistický úřad

Následující tvrzení se vztahují k údajům v tabulce. Zakroužkuj, zda jsou tvrzení pravdivá (ANO)
nebo nepravdivá (NE). Za chybné odpovědi se body odečítají.
První manželství uzavírají lidé stále v pozdějším věku. 					

Mezi roky 1989–2013 vrostl počet rozvodů.						

ANO × NE
ANO × NE

Věkový rozdíl mezi ženichy a nevěstami se zvýšil z 2 let v prvním období (mezi roky 1989–1993)
na 5 let v posledním období (mezi roky 2009–2013).					
ANO × NE
Průměrný věk svobodných ženichů je zpravidla vyšší než věk svobodných nevěst.

ANO × NE

Mezi roky 2009–2013 se více lidí rozvedlo než uzavřelo sňatek, zatímco mezi roky 1989–1993 více
lidí uzavřelo sňatek než se rozvedlo.							
ANO × NE
Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Za chybnou odpověď odečíst 1 bod. Minimum bodů
za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
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6

19,5 bodů

Informační text k úloze 6:
Laviny
Na závětrných údolních svazích s mocnými sněhovými zásobami padají v našich nejvyšších horách
laviny. V Krkonoších bylo za posledních 50 let popsáno více než 1 000 pádů lavin, naopak v Hrubém
Jeseníku padají laviny podstatně méně (pouze několik pádů za desetiletí). Jednou z nejčastějších
příčin vzniku lavin je rychlé nahromadění velkého množství nového sněhu. V těchto situacích je
nejčastější kluznou plochou pevná vrstva staršího sněhu, například zmrzlá ledová vrstvička vzniklá
při předešlé oblevě. Takové laviny nazýváme jako povrchové a tvoří zhruba 90 % všech krkonošských
lavin. Při oteplení a tání sněhové pokrývky se pak uvolňují laviny základové, při nichž se pohybuje
nahromaděný sníh v celém svém profilu.
K největší zaznamenané lavinové události v Česku došlo 8. 3. 1956, kdy se po několikadenním sněžení
odtrhly laviny hned na několika lokalitách zároveň. Nejmohutnější lavina sjela v Labském dole a měla
šířku odtrhu 300 metrů a dráhu o délce přes 1 kilometr. Tentýž den spadla v Úpské rokli dosud nejdelší
známá česká lavina, jejíž dráha přesáhla 1 200 metrů.
Zdroj: Krause, Křížek (2018) – Vznik a vývoj horských údolí

a. Nyní si přečti zprávu ze serveru idnes.cz, která informuje o utržené lavině
v Jeseníkách v polovině ledna 2019. Doplň do textu slova z rámečku (slova
nezapomeň je správně skloňovat).
březen

chlad

–

–

jih

spodní

–

čedičový

–

listopad

sprašový

–

–

–

duben

–

údolí

–

nížina

–

firnový

obleva

30

–

–

–

80

horní

–

povrchová

–

180

Největší lavina za 20 let. V Jeseníkách se utrhly stovky metrů sněhu
(upraveno dle zprávy ze 17. 1. 2018)

–

10 bodů

hřeben
–

sever

390

Zhruba 300 metrů měřila na délku obrovská lavina, která v těchto dnech spadla v Jeseníkách.
„Plocha, která se odtrhla od ... spodní ... vrstvy přemrzlého staršího sněhu, měřila na délku
cca 300 metrů a příval sněhu urazil téměř 1 000 metrů dlouhou dráhu. V jejím dosahu

se pravděpodobně nikdo nepohyboval, a tak nevíme ani přesné datum, kdy do... údolí ... sjela.
Vzhledem k délce dráhy a množství sněhu se ale rozhodně jedná o nejmohutnější lavinu,

jaká se v posledních dvaceti letech v tomto pohoří vytvořila,“ popisuje lavinový preventista Horské

služby Jeseníky. K dnešnímu dni pak v nejvyšších partiích Jeseníků nyní leží až ... 180 ... centimetrů
sněhu, na hřebenech je ... 80 ... centimetrů.
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Lavina byla pravděpodobně samovolná. Masa sněhu se utrhla na ... firnovém ... podkladu,
který se vytvořil během ... oblevy ... kolem Vánoc a Silvestra. „Veškerý sníh, který připadl

teď za posledních čtrnáct dní, odjel v těchto úsecích dolů,“ vysvětluje lavinový preventista.

Největší laviny v Jeseníkách padají podle něj koncem ... března ... a začátkem ... dubna ... a podle

typologie lavin se jedná o laviny základové. Svoji roli při tom hraje fakt, že kotel je otočen k ... jihu ...
a po většinu dne na něj svítí slunce. „Tato lavina však byla ... povrchová ..., takže odjela jednom
jedna nebo několik vrstev nad základovou vrstvou. V laviništi tak zbylo zhruba ještě půl metru
sněhu, místy i více,“ varuje Horská služba.

Zdroj: dle https://www.idnes.cz

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
b. Porovnej zprávu o lavině ze serveru idnes.cz (lavina z roku 2019) a informaci
5,5 bodu
o lavině v Labském dole (lavina z roku 1956), o níž píší Krause a Křížek (2018).
Do tabulky vypiš konkrétní podobnosti a rozdílnosti vybraných charakteristik těchto
dvou utržených lavin. V každém řádku bude vyplněn pouze jeden sloupec podle toho,
zda je daná charakteristika oběma lavinám společná nebo naopak rozdílná.
Shodné charakteristiky

lavina z roku 2019 v (Hrubém)
Jeseníku, lavina z roku 1956
v Krkonoších

Místo, kde k události
došlo
Období v roce, kdy
se lavina utrhla

Rozměry laviny
a délka dráhy jejího
pohybu

Počasí, které panovalo
v předchozích dnech
před utržením laviny

Příčina vzniku laviny

Rozdílné charakteristiky

lavina z roku 2019 v lednu (v zimě),
lavina z roku 1956 v březnu
(na přelomu zimy a jara)
přibližně srovnatelné (300
metrů odtrh, cca 1 kilometr
dráha)

(uznat, pokud soutěžící napíše,
že lavina z roku 1956 měla
dráhu delší než 1 kilometr)

dlouhodobé (několikadenní)
sněžení v obou případech
nahromadění velkého množství
sněhu v obou případech

Hodnocení: Za každou správně doplněnou odpověď 1 bod; POZOR za poslední řádek 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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c. V nabídce podtrhni všechny faktory, které zvyšují pravděpodobnost pádu lavin
v českých pohořích. Za podtržení nesprávných faktorů se body odečítají.
•

rychlé hromadění (akumulace) velkého množství sněhu

•

zalesněný svah

•

malý sklon svahu (do 15°)

ledová vrstva kluzné plochy laviny

•

rychlé oteplení

•

člověkem nahrazené smíšené porosty smrkovými monokulturami

•

2 body

Hodnocení: Za každý správně podtržený faktor 0,5 bodu. Za podtržení nesprávného faktoru
(tj. NE vynechání správné odpovědi) odečíst 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

d. V rámečku s nabídkou pojmů v úloze 6a. se vyskytuje slovo „firnovýˮ. Zakroužkuj
nejpřesnější definici toho, co je to firn.

2 body

i)

sníh, který vzniká postupným mrznutím mlhy a dešťových srážek, hromadí se na jednom

ii)

těleso, které vznikne postupnou přeměnou sněhu v ledovcový led tím, že se výrazně 		

iii)

místě a velmi často hrozí zřícením po svahu ve formě laviny
snižuje jeho hustota

dlouhodobě ležící sníh, který vlivem střídavého tání a mrznutí a vlivem tlaku 		
horních vrstev změní množství obsaženého vzduchu

Hodnocení: Za správnou odpověď 2 body.
Řešení: iii).
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7

15,5 bodu

a. Každá země má jiné přírodní podmínky k získávání a následné výrobě elektrické
energie. Tyto podmínky pak často ovlivňují i celkovou politiku výroby elektřiny v
daném státě.

4,5 bodu

Graf znázorňuje podíl jednotlivých typů elektráren na celkové výrobě elektřiny v Albánii, Francii,
Německu a Rakousku. Rozhodni, která barva v grafu odpovídá kterému typu elektráren,
a doplň ke znakům v legendě: jaderné elektrárny, tepelné elektrárny, vodní elektrárny.
V legendě je již vysvětlen znak pro všechny zbývající způsoby výroby elektrické energie pod
souhrnnou kategorií „ostatní elektrárnyˮ.
100

90
80

podíl v %

70
60

50
40
30
20

10
0
Albánie

jaderné
….................
elektrárny

Rakousko

vodní
….................
elektrárny

Německo

tepelné
….................
elektrárny

Francie
ostatní
ostatní

Zdroj: CIA Factbook

Hodnocení: Za každý správně doplněný typ elektrárny 1,5 bodu.
Řešení: Viz graf.
b. Švédsko a Rumunsko mají podobný podíl výroby elektřiny ve vodních elektrárnách
2 body
(přibližně třetinu z celkového množství vyrobené elektřiny). Způsob výroby elektřiny
ve vodních elektrárnách se však v těchto státech vzájemně odlišuje. Napiš hlavní odlišnost
vodních elektráren ve Švédsku a v Rumunsku (např. jak bys charakterizoval/a vodní toky,
na kterých se tyto vodní elektrárny nacházejí).
Hodnocení: Za správnou odpověď 2 body – klíčové je sdělení o spádu či prudkých vodních tocích
ve Švédsku (1 bod) a o vodnatosti rumunských řek (1 bod).
Příklad řešení: Ve Švédsku využívají vodní elektrárny velký spád vodních toků v hornatém reliéfu
(strmost svahu, po kterém vodní tok teče; velký rozdíl nadmořských výšek), naopak v Rumunsku
využívají velké vodnatosti dolních toků, například řeky Dunaj.
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c. Výroba ve vodních elektrárnách má v porovnání s výrobou energie v jaderných
9 bodů
elektrárnách své výhody i nevýhody. Vepiš tvrzení z nabídky (A až I) do správných
polí tabulky. Nemusíš opisovat celá tvrzení, stačí do příslušných polí napsat pouze písmena A
až I.
A.

ukládání odpadu z elektrárny

C.

výroba malého množství energie na jednu elektrárnu

B.

D.
E.
F.

G.

H.
I.

omezená životnost elektrárny – problém s její následnou konzervací (uzavřením) a „likvidací“
v důsledku výstavby hrozí riziko sesuvů půdy
velká spotřeba vody na chlazení

využívá obnovitelný zdroj energie

u velkých děl (s velkým objemem) změny rozložení tlaku na zemskou kůru
výroba velkého množství energie na jednu elektrárnu

spotřeba malého množství neobnovitelného zdroje energie
Jaderné elektrárny

•
Výhody

H. výroba velkého množství
energie na jednu elektrárnu

•

I. spotřeba malého množství
neobnovitelného zdroje
energie

•

A. ukládání odpadu
z elektrárny

•

B. omezená životnost
elektrárny – problém s její
následnou konzervací
(uzavřením) a „likvidací“

Nevýhody

•

E. velká spotřeba vody
na chlazení

Vodní elektrárny

•

F. využívá obnovitelný zdroj
energie

•

C. výroba malého množství
energie na jednu elektrárnu

•

D. v důsledku výstavby hrozí
riziko sesuvů půdy

•

G. u velkých děl (s velkým
objemem) změny rozložení
tlaku na zemskou kůru

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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Celkem 30 bodů

Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka

Stárnutí populace a jeho měření
Především v hospodářsky vyspělých zemích dochází k jevu, který bývá označován jako stárnutí
populace nebo přesněji demografické stárnutí. Demografickým stárnutím rozumíme nárůst podílu
osob v seniorském věku (např. věku 65 a více let) na celkovém počtu obyvatel daného státu. Příčinou
stárnutí populace je zaprvé zhoršování charakteristik porodnosti, konkrétně pokles počtu dětí na
1 ženu. Zadruhé se jedná o prodlužování střední délky života, a tím i pokles úmrtnosti ve vyšším
věku. Jinými slovy v populaci těchto států déle žije více starých lidí a méně nových se narodí.
Důsledkem toho se pak průměrný věk lidí v těchto státech zvyšuje.
Stárnutí populace můžeme měřit různými způsoby. Jedná se například o index stáří, který udává
podíl počtu seniorů ku počtu dětí (počet obyvatel 65+ / počet obyvatel 0–14 let). Dalším způsobem
je hodnocení věkového složení obyvatel, znázorňované nejčastěji grafem, který se nazývá věková
pyramida. Její rozšiřování u vrcholu značí stárnutí populace.

Zdroj: upraveno dle Hulíková (2018)

8

6 bodů

a. Přečti si úvodní text a rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE).
Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak je oprav. Za chybné odpovědi se body odečítají.

5 bodů

1. Čím více se základna věkové pyramidy populace rozšiřuje, tím je daná populace mladší.

												ANO × NE
Oprava:

2. Index stáří dosahující vyšší hodnoty než 1 ukazuje na nižší počet seniorů než dětí.
												
Oprava: ... nižší NEBO vyšší ...
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Důsledkem zvyšování podílu osob starších 65 let dochází k jevu, který se označuje jako
demografické stárnutí.

												ANO × NE
Oprava:

Počet dětí narozených jedné ženě v dané populaci nemá vliv na věkové složení dané populace.
												
Oprava: ... má NEBO ovlivňuje ...

ANO × NE

Hodnocení: Za každé správné určení pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za každou správnou opravu 1 bod.
Za každé chybné rozhodnutí o pravdivosti tvrzení odečíst 0,5 bodu. Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
b. Úvodní text zmiňuje příčiny demografického stárnutí. V nabídce podtrhni všechny
1 bod
charakteristiky, které jsou příčinou demografického stárnutí; to znamená ty,
které přispívají k tomu, že populace demograficky stárne.. Za chybné odpovědi se body
odečítají.
a) pokles plodnosti (tj. počet dětí na jednu ženu)
b) snižování střední délky života

c) snižující se přirozený přírůstek obyvatelstva
d) zvyšující se míra úmrtnosti ve vyšším věku života
e) zvyšující se míra kojenecké úmrtnosti

Hodnocení: Za každé správně podržené tvrzení 0,5 bodu. Za chybnou odpověď minus 0,5 bodu.
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.

9

9 bodů

a. Tabulka uvádí některé údaje o populaci třech evropských států (k roku 2017),
3 body
které mají přibližně stejný počet obyvatel, ale jejich věkové složení se liší. Doplň
do příslušných políček tabulky ve čtvrtém sloupci (=obyvatelé starších 65 a více let)
číslice 15, 18 a 20 tak, aby vypovídaly správně o věkovém složení daných států.
Stát

Počet obyvatel
celkem

Bělorusko

9 500 000

Maďarsko
Švédsko

- 11 -

9 800 000

10 100 000

Procentuální podíl obyvatel
ve věkové kategorii
0–14 let
65+ let
17

14

18

15

Hodnocení: Za každé správně
doplněné políčko tabulky
1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

18
20

Zdroj: World Population Prospects (2017)
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b. Pomocí indexu stáří dokaž výpočtem, zda má starší věkové složení obyvatelstva
Maďarsko nebo Švédsko:

3 body

Hodnocení: Za výpočet 1,5 bodu, za zdůvodněný výsledek 1,5 bodu. Pokud soutěžící počítá s chybně
doplněnými číslicemi z předchozí úlohy 9a., započítává se přesto plný počet bodů (1,5) za výpočet.
Řešení:
Index stáří Maďarska = podíl obyvatel Maďarska 65+ / podíl obyvatel Maďarska 0–14 let = 18/14 = 1,28
Index stáří Švédska = podíl obyvatel Švédska 65+ / podíl obyvatel Švédska 0–14 let = 20/18 = 1,11
1,28 > 1,11, tedy Maďarsko má starší věkovou strukturu než Švédsko
(Pozn.: Chybně je, pokud soutěžící uvede, že Švédsko má starší věkovou strukturu proto, že má 20 %
obyvatel ve věku 65+ proti Maďarsku, které má v této věkové kategorii pouze 18 % populace (20 > 18).)
c. Zdůvodni, která charakteristika věkové struktury (které číslo z tabulky
v zadání) způsobila, že je tato věková struktura nejstarší:

3 body

Příklad řešení: (odpověď bude úměrná věku žáků): Vysokou hodnotu indexu stáří způsobil nízký
(z uvedených států nejnižší) podíl zastoupení dětské složky (věkové složky 0–14 let) v maďarské
populaci = 14 %. Klíčové je zde sdělení „nízký podíl věkové složky 0–14 letˮ.
Zároveň se pokus vysvětlit, z jakého důvodu je populační vývoj v daném státě právě takový –
zakroužkuj jedno z nabízených vysvětlení (i–iii):
i)

prudký pokles porodnosti v 90. letech 20. století spojený se změnami životního stylu
a hodnot po pádu sovětského bloku

ii) dlouhodobě štědrý sociální systém, který zajišťuje kvalitní život ve stáří a kvalitní dostupnost
zdravotních služeb

iii) přísné omezení konzumace alkoholu zejména na veřejnosti, prudké snížení počtu zemřelých
v souvislosti s alkoholismem

Hodnocení: Za první odpověď 1,5 bodu. Za správně zakroužkovanou variantu 1,5 bodu.
Řešení: i).
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10

7 bodů

a. Rozhodni, který ukazatel (A až F) pro vybrané čtyři státy k roku 2017
6 bodů
je ve kterém sloupci tabulky. Dopiš ukazatele do správných sloupců do záhlaví
tabulky. Nemusíš vypisovat celé názvy ukazatelů, do tabulky stačí napsat pouze písmena
A až F.
•

A. celkový počet obyvatel k roku 2017 (v milionech)

•

C. podíl obyvatel starších 65 let (v %)

•
•
•
•

B. index stáří

D. prognóza (odhad) celkového počtu obyvatel k roku 2030 (v milionech)
E. střední délka života mužů
F. střední délka života žen
E
střední
délka
života
mužů

F
střední
délka
života žen

C
podíl
obyvatel
65+
(v %)

B
index
stáří

A
celkový počet
obyvatel 2017
(v mil.)

D
prognóza počtu
obyvatel 2030
(v mil.)

Kambodža

66

71

4

0,1

15,9

18,6

Nový Zéland

80

83

15

0,8

5,1

4,8

Stát

Mali

Řecko

57

78

58

84

3

21

0,1

1,5

Hodnocení: Za každé správně vyplněné políčko tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

27,5
10,7

b. Napiš, populace kterého státu je v tomto případě nejstarší:

18,9
10,4

1 bod

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Řecko.
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11

8 bodů

Následující text se týká důsledků stárnutí populace. Doplň slova z rámečku do textu, přičemž
ne všechna slova použiješ. Slova nezapomeň správně skloňovat.
bydlení

–

prodlužující

zastavení

–

kapacita

–

mladý

závislý

–

zdravotní péče

–

snižující

–

–

nekvalitní

sociální

–

–

–

odměna

starobní důchod
zpomalení

–

–

–

právo

starý

životní styl

S demografickým stárnutím souvisí řada problémů. Proces stárnutí vzbuzuje obavy

ze ... zpomalení… ekonomického vývoje. Hlavním důvodem těchto obav by mohl být nedostatečný
příliv … mladých … lidí na trh práce a zároveň stárnoucí pracovní síla.

Další z problémů se týká oblasti výdajů ve státním zdravotnictví. Zvýšený počet starých osob

a prodlužující se naděje dožití mají za následek rostoucí počet osob odkázaných na nákladnou

... zdravotní péči ... . Rozsah poskytované péče a ... kapacita ... zdravotnických zařízení budou muset
do budoucna vzrůst.

S výrazným růstem osob v důchodovém věku vzroste nevyhnutelně i počet vyplácených

... starobních důchodů ..., který neúnosně zatíží celý ... sociální ... systém každého státu. Výrazné

změny věkového složení obyvatelstva budou mít své důsledky ve změnách životního stylu. Nabídka
trhu potravin, průmyslových výrobků, ale i nabídka služeb a aktivit volného času se zákonitě

změní. Vznikne velká skupina ekonomicky ... závislé ... populace se specifickým životním stylem
a specifickými potřebami v oblasti spotřeby, zdravotní péče a ... bydlení ... .

Zdroj: upraveno dle demografie.info

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní
školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

8 bodů

Z každé skupiny názvů ostrovů nebo souostroví škrtněte, který mezi ostatní nepatří.
Vámi vybraný pojem však musí splňovat jeden z důvodů v nabídce. Tento důvod vyřazení
pojmu tedy správně přiřaďte k dané skupině pojmů.
neleží na rozhraní litosférických desek

nejsou ovlivněny monzunovou činností

•

Nové Hebridy

•

Seychely

•

Nová země

•

Rjúkjú

-1-

–

Důvod:

–

Důvod:

Důvod:

–

–

–

Azory

nebyly objeveny Jamesem Cookem

nenachází se v úmoří Indického oceánu

Jižní Sandwichovy ostrovy

Kokosové ostrovy

–

Důvod:

Markézy

–

–

Mentavajské ostrovy
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–

Moluky

Andamany

–

–

Šalamounovy ostrovy

–

–

Kergueleny

Malé Antily

Společenské ostrovy

autoři: Jan Pulec, Luboš Mrkva,
Jakub Jelen

–

Maledivy

DTP: Alena Vydláková
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ˇ

2

6 bodů

Porovnejte následující údaje. K porovnání využijte znaménka <, >, =. Za chybné porovnání
se body odečítají.
1. rozdíl mezi průměrnou letní a zimní teplotou v druhé nejlidnatější aglomeraci Indie

rozdíl mezi průměrnou letní a zimní teplotou v nejlidnatější aglomeraci Latinské Ameriky

2. přirozený přírůstek v zemi, kde se nachází nejvyšší sopka Asie

přirozený přírůstek

v zemi, kde se nachází nejvyšší vodopád Afriky

3. zaměstnanost ve službách v zemi, kde pramení veletok s druhou největší plochou povodí
na světě

3

jezero světa

zaměstnanost ve službách v nejjižnější zemi, jejíž břehy omývá druhé nejhlubší
7 bodů

Dle tabulky rozpoznejte „totožnost“ nabízených okresů Česka. Následně tabulku doplňte.
Domažlice

pořadí

celkový přírůstek/
úbytek obyvatel

1.

okres B

2.

–

Olomouc

–

hustota zalidnění

Kladno

–

Znojmo

míra urbanizace

okres D
okres D

okres B

3.

okres C

4.

-2-

okres A
okres C

okres A
okres B

podíl
vysokoškoláků

okres C
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4

5 bodů

Vyznačte, zda jsou níže uvedená tvrzení pravdivá (PRAVDA) nebo nepravdivá (NEPRAVDA).
Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak podtrhněte jejich nepravdivou část a tu opravte.
Pokud postačí nesprávný pojem z věty pouze vyřadit, nemusíte jej opravovat.
Území českého státu se významně rozrostlo v 16. století, kdy vznikl útvar nazývaný země

Koruny české. Do tohoto regionu patřila historická území dnešního Německa, Polska a Rakouska
jako jsou Horní a Dolní Lužice, Svídnicko nebo Bukovina.

										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

Náboženská regionalizace Česka je odlišná od administrativních hranic jednotek NUTS 3. Hranice
arcidiecézí prochází čtyřmi kraji, přičemž olomoucká má celkově vyšší podíl věřících i vyšší podíl
věřících římskokatolické církve.

										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

V Česku existuje více krajů, ve kterých se nachází některá z památek UNESCO než těch, ve kterých
taková památka není. Zároveň neexistuje žádný kraj kromě Prahy, kde by převažovali hosté
ze zahraničí nad hosty domácími.

										
Oprava:

-3-
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5

4 body

Na základě popisu poznejte vodní tok.
Tato řeka pramení v Transhimálaji nedaleko od posvátné hory Kailás v nadmořské výšce 5 600 m.
V horách jsou zdrojem vody především tající sníh a ledovce, zatímco ve zbývající části povodí jsou
to monzunové deště. V nejvodnatějších letech byly zaznamenány průtoky až 18 000 m³/s.

Tok s rozlohou povodí 45 000 km2 získává významnou část vody díky rozdvojení řeky. Je považován

za klasický případ bifurkace mezi říčními systémy významného venezuelského veletoku

a Amazonky. Po 410 km se hledaná řeka vlévá do významného přítoku nejdelší řeky světa.
V povodí řeky se nachází vesnice známá jako nejchladnější obydlené místo. Při protínání Čerského
pohoří protéká v hlubokém kaňonu rychlostí až 4 m/s a navíc překonává mnohé říční prahy.

Pramení na planině Bié a tok nikdy nedosáhne oceánu. Končí v bezodtoké oblasti, přičemž vytváří
bažinatou vnitrozemskou deltu. Ta je největší Ramsarskou lokalitou.

-4-
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

6

7 bodů

a. Jednotlivé znaky vývoje měst (a–f) přiřaďte k vývojovým fázím města
uvedeným v tabulce. Ke každé fázi přiřaďte dvě tvrzení. Za chybně přiřazená
tvrzení se body odečítají.
a)

Města vznikají jako postupné koncentrování osídlení kolem fortifikovaných jader.

c)

Vývoj v této fázi je spojen s rozvojem nových společenských tříd: buržoazie a dělníků.

b)
d)
e)
f)

3 body

Dominujícím procesem ve městě je prostorový i hodnotový rozptyl funkcí.

Elita společnosti se přesouvá na periferii města, zatímco chudší vrstva obývá oblasti blízké 		
centru.

Města mají spíše multifunkční charakter (politická, náboženská, administrativní a další 		
funkce), ekonomicky však závisí na svém nejbližším okolí.

V této fázi město není vnímáno jako jednotka produkce, ale jako jednotka spotřeby.
fáze vývoje města

tvrzení

preindustriální
industriální
postindustriální

-5-
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b. Na základě popisu vyberte z nabídky v rámečku typické představitele
jednotlivých vývojových fází měst (ke každému popisu doplňte pouze jedno
město).
Londýn

Bristol

–

–

Babylón

Basra

–

–

Kábul

Manchester
–

New York

–

–

1,5 bodu

Los Angeles

San Francisco

Pozůstatky tohoto města, nazývaného také Brána boží, se dnes nachází asi 90 km jižně od Bagdádu
na dolním toku řeky Eufrat. V 16. století př. n. l. bylo toto město největším sídlem na světě.
Toto britské město bylo ještě na konci 18. století poměrně malým obchodním sídlem.

Jeho industriální rozvoj založený na textilním průmyslu zapříčinilo hlavně nově vybudované
dopravní spojení (plavební kanál a železnice) se sousedním Liverpoolem.

Toto americké velkoměsto (chcete-li metropolitní oblast) je součástí megalopole s názvem SanSan.

Centrum, které má však z hlediska funkcí velmi slabou roli, označujeme jako Downtown. Mezi další
čtvrti patří například West Lake nebo Venice. Za jednu z nejznámějších ulic se považuje Rodeo
Drive.

c. S pomocí nabídky doplňte následující text. Za chybně doplněné pojmy se body
odečítají. Některé pojmy z nabídky nevyužijete.
Karlovy Vary

urbanizace

–

–

suburbanizace

Kladno

–

–

Havířov

gentrifikace

–

–

Liberec

Pardubice

–

–

2,5 bodu

Opava

deurbanizace

Přechod k industriální společnosti na území Česka provázel proces ..................................................................,

při němž došlo ke značné diferenciaci měst. Rychle rostla města, kde se soustřeďoval zpracovatelský
průmysl (Praha, Brno, Plzeň či .................................) nebo těžba uhlí a na ní navazující hutnictví (Ostrava
a ..........................................................). V rámci centrálně plánovaného hospodářství po druhé světové válce
se významně rozrostla města zaměřená na těžký průmysl (Most, Chomutov). Zcela výjimečnou roli
zde hrálo i nově vybudované město ........................................ . V pozdější době se pak novým trendem

stal proces ........................................ . Cílem je zdravější ovzduší, menší hluk, blízkost přírody či menší
koncentrace lidí.

-6-
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7

15 bodů

1

4

2

3

5

6

a. Výše je zobrazeno šest věkových pyramid (či jinak stromů života) Česka, které
zobrazují jak historické stavy, tak prognózy do budoucna.

6 bodů

Každá věková pyramida náleží jednomu z roků uvedených v tabulce. Doplňte
k příslušným rokům čísla daných věkových pyramid.
rok

číslo věkové pyramidy

1950
1980
2010
2040
2070
2100

-7-
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b. Na základě informací z věkových pyramid rozhodněte, zda jsou následující
tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud bude tvrzení
nepravdivé, chybnou část podtrhněte a opravte.

6 bodů

Dle prognóz bude roce 2100 v Česku přibližně stejný počet obyvatel, jako je dnes.
										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

Ve věkových pyramidách z 2. poloviny 20. století je nejméně početnou skupinou obyvatel ta, která
se narodila v průběhu 2. světové války.

										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

Regresivní typ věkové pyramidy bude pro českou populaci typický ve 2. polovině 21. století.
										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

Ke konci 21. století bude možné pozorovat nárůst skupiny obyvatelstva ve věku 100 let a více.
										
Oprava:

Nejpočetnější věkovou skupinou bude v roce 2100 skupina 65+.

										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

Poměr mezi muži a ženami při narození zůstane v průběhu 21. století stabilní.
										
Oprava:
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c. Podtrhněte z následujících tvrzení ta, která se vztahují k pravděpodobnému
budoucímu demografickému vývoji Česka. Za chybně označená tvrzení se body
odečítají.
i. Nárůst podílu osob v důchodovém věku může zatížit sociální systém. Do budoucna
lze očekávat zvyšující se věk odchodu do důchodu.
ii.

3 body

V důsledku zvyšujícího se počtu obyvatelstva může hrozit nedostatek potravin.

iii. Počet obyvatel v reproduktivním věku bude klesat, což bude způsobovat rapidní pokles 		
počtu obyvatel Česka a vymírání populace.
iv. Stálý počet obyvatel bude nutné udržovat pomocí migrace ze zahraničí.
v.

V budoucnu se bude držet nejvyšší intenzita plodnosti v pozdějším věku.

8

5 bodů

Z následujících skupin pojmů vždy vyberte jeden, který mezi ostatní z geomorfologického
hlediska nepatří. Svoji volbu zdůvodněte.
zvětrávání

–

zdůvodnění:

Bílé Karpaty

zdůvodnění:

rovina

zdůvodnění:

–

–

Krušné hory

velehornatina

zdůvodnění:

stalagmit

zdůvodnění:

moréna
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sesuv

–

–

–

eroze

–

kaldera
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sklon svahu

Železné hory

–

polje

–

–

–

denudace

Jizerské hory

vrchovina

–

brčko

–

závrt

–

pinka

kar

–

pleso

–

trog

–

–

nížina

autoři: Jan Pulec, Luboš Mrkva,
Jakub Jelen
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9

4 body

Na synoptické mapě vidíte situaci nad západní Evropou a Atlantským oceánem
ze dne 22. 8. 2018.

Zdroj: MetOffice

Vyberte vždy jeden správný pojem vztahující se k meteorologické situaci v daný den.
Za chybně vybrané pojmy se body odečítají.
i.

Z Atlantského oceánu přichází studená / teplá / okluzní

ii.

Při východním pobřeží Itálie se tvoří

fronta, která zasahuje sever

Španělska, Francie, pokračuje přes Lamanšský průliv a Severní moře.

iii. Nad Islandem se nachází

teplá

bouřkový pás

studená

/

/
/

tlaková výše

okluzní

/

anticyklona.

fronta.

iv. V jižní části ostrova Newfoundland bude přibližně stejný tlak jako v oblasti centrálního 		
Španělska

- 10 -

/

Islandu

/

Sicílie
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10

4 body

a. Od neolitu (od počátku zemědělství) začala lidská společnost ovlivňovat
vzhled krajiny vytvářením antropogenního georeliéfu. Roztřiďte následující
antropogenní tvary dle lidské činnosti do tří kategorií a kategorie pojmenujte.
ekodukt

pinka

–

–

halda

polder

Název kategorie

–

–

jez

sejp

–

–

kanál

tunel

–

–

lom

úvoz

Pojmy

b. Vyberte z následujících opatření ta, která se neřadí mezi protierozní. Za chybně
vybrané pojmy se body odečítají.
•

vlnolam

•

setí/sázení po spádnici

•
•
•
•

- 11 -

3 body

1 bod

vegetační pás mezi pozemky
střídání plodin

vsakovací pásy

zadržování vody v krajině
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11

5 bodů

Na základě popisu a s využitím nabídky v rámečku určete, o která velkoplošná chráněná
území Česka se jedná.
Jeseníky

Blanský les

–

–

Železné hory

Slavkovský les

–

–

Poodří

–

Pálava

Litovelské Pomoraví

–

Brdy

Po založení CHKO bylo dekretem UNESCO prohlášeno biosférickou rezervací a bylo tak uznána jako
součást mezinárodní sítě biosférických rezervací. Je významné nejen z přírodovědného hlediska,
ale i kulturního. Stojí v něm dva významné zámky, Valdice a Lednice.

CHKO se nachází převážně na území zrušeného vojenského újezdu. Předmětem ochrany

je harmonicky utvářená převážně lesní krajina se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým
krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením.

Mezi Mohelnicí a Olomoucí se řeka Morava vine jako modrá tepna širokou nivou. Přirovnáme-li

Moravu k tepně, pak srdcem oblasti jsou lužní lesy. Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou
bezesporu periodické tůně.

Předmětem ochrany CHKO v Moravskoslezském kraji je harmonicky utvářená krajina nivy řeky

a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému. Předmětem
ochrany jsou také rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek
historického osídlení.

Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě

ovlivňující vodní režim širokého okolí. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se tato
CHKO výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v zemi.
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Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie D

ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka

Úvodní text: Rub a líc turistické přitažlivosti
pozn.: čísla odstavců jsou pouze jejich označením, které využijete při plnění úkolů
odst. 1		

Pracovníci v cestovním ruchu se zpravidla snaží o co největší přitažlivost turistických

cílů, z jejichž existence profitují. Čím více návštěvníků a čím delší je jejich pobyt, tím větší zisk.
Překročení určité hranice, dané zpravidla počtem návštěvníků nemá jen pozitivní dopady
(finanční přínosy, více pracovních příležitostí), ale i negativní. 		

Navíc nadměrný počet

návštěvníků snižuje i vlastní zážitek či prožitek navštíveného místa. Turista sice místo zhlédne, ale
těžko se znovu vrátí. Nepřinese podnikatelům opětovně další finanční zisk.
odst. 2

Příliš velkou návštěvností dochází k poškozování památek kulturních (pro nadměrnou

vlhkost z dechu návštěvníků je regulován vstup do kaple sv. Kříže na Karlštejně) i přírodních (zářezy
od lan na pískovcových skalách). K nejzávažnějším dopadům řadíme především snížení druhové
rozmanitosti a podíl na globální změně klimatu (zvyšování emisí leteckou dopravou je pro cestovní
ruch dominantní).
odst. 3

Další dopady představuje např. znesnadnění běžného života místního obyvatelstva

nadměrnou koncentrací turistů v sídlech či v jejich částech (nárůst cen v sezoně, 		
vytlačování základních obslužných funkcí funkcemi specializovanými na turisty,		
neprůchodnost některých prostor) a nárůst patologických jevů (krádeže, prostituce). Kvůli tomu
se vztah rezidentů k turistům může dramaticky zhoršit.
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ˇ
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odst. 4		

Soutežící:
ˇ

Přesto řada organizací dělá maximum pro to, aby jejich lokalita byla pro turisty

přitažlivá. Leckdy dokonce importují zvyky, tradice nebo rituály do oblastí, kde nejsou
původní, za účelem komerčního využití. 		

Nasnadě je otázka, pro které turisty – pro ty,

kteří očekávají uniformní služby nejvyšší kvality, nebo pro ty, kteří touží po autentičnosti daného
místa? Co je pro lokalitu a její obyvatele přitažlivější? Pro turisticky přitažlivé lokality je důležité,
aby byl jejich vývoj řízen směrem k rovnováze, kdy přínosy z cestovního ruchu (pro návštěvníky
i hostitele) nebudou na úkor lokality samotné ani jejích obyvatel. Nadměrnou návštěvností
by tak mohlo dojít k nevratné ztrátě přitažlivosti v nejširším slova smyslu.
Zdroj: upraveno dle: FIALOVÁ D., NEKOLNÝ, L. (2015): Rub a líc turistické přitažlivosti. Geografické rozhledy 24(4), 8–9

12

12,5 bodu

a. Pokud hovoříme o trvale udržitelném cestovním ruchu (CR), hodnotíme primárně
tři pilíře CR (viz tabulka). Ve kterých odstavcích pojednává výše uvedený text
o jednotlivých pilířích?
pilíř CR

1,5 bodu

číslo odstavce

sociokulturní
ekonomický
environmentální

b. V textu jsou tučně vyznačeny některé pasáže. Tyto části textu vysvětlují
nebo se vztahují k níže uvedeným pojmům. K jednotlivým pasážím do rámečků
v úvodním textu (vždy na konec souvětí nebo sousloví) přiřaďte čísla 1–5 dle níže
uvedeného klíče.

5 bodů

1. inscenizace

2. turistifikace

3. turistická inflace
4. turistická iritace
5. overturismus
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Soutežící:
ˇ

c. Podle popisů poznejte významné lokality cestovního ruchu. Lokality vybírejte
z nabídky. Nevyužijete všechny pojmy.
Machu Picchu

–

Iguaҫu

–

Borobudur

–

Angkor Wat

–

Roraima

–

6 bodů

Nazca

Následně na základě informací z textu a předchozího úkolu rozhodněte, zda jsou tvrzení
uvedená pod popisy lokalit pravdivá (PRAVDA) nebo nepravdivá (NEPRAVDA). Abyste toto
rozhodnutí mohli učinit, musíte aplikovat výše uvedené informace na vybrané lokality CR, které jsou
zde charakterizovány.
1. Společně s Cuzcem jde o hlavní atraktivitu jihoamerické země, jehož genius loci se ztrácí
pod náporem návštěvníků, kteří jsou k místu přiváženi výletními autobusy, ačkoliv

je zde možný i malebný výstup. Společně s výstavbou hotelu a restaurace McDonald´s se jedná
o typický příklad negativního dopadu zápisu této lokality na seznam UNESCO.
lokalita:

Výše popsaná lokalita je typickým příkladem jevů zvaných overturismus a turistická iritace.		
										

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Jedná se o nejnavštěvovanější památku jihovýchodní Asie spojenou nejdříve s hinduismem

a později s buddhismem. Po zklidnění politické situace v zemi je však nárůst počtu návštěvníků
neúnosný. Největší problémem je mechanické poškozování památky a pokles hladiny spodní
vody zapříčiněný výstavbou a provozováním infrastruktury CR.
lokalita:

Efektivním řešením by bylo stanovení denního limitu počtu návštěvníků. Toto opatření by bylo
impulzem pro nastartování tzv. dlouhodobě udržitelného cestovního ruchu, kdy je třeba

nalézt kompromis mezi finančními zisky z CR pro jednu z nejchudších zemí světa a záchranou
světového unikátu.

										

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Tato lokalita v NP Canaima ve Venezuele je ideálním příkladem dlouhodobě udržitelného CR.
Ten je zde kompletně organizován místním indiánským kmenem Pemón. Počet návštěvníků,
kteří denně smí na vrchol posvátné hory je omezen na 40. Návštěvníci si veškeré vybavení

na šestidenní cestu nesou sami nebo s asistencí místních nosičů. Není zde vybudována žádná
infrastruktura.
lokalita:

Tento způsob organizace CR minimalizuje negativní environmentální a sociokulturní dopady CR.
Současným problémem je však politická nestabilita v zemi a enormní nárůst inflace.
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Soutežící:
ˇ

13

5 bodů

S pomocí nápovědy a nabídek doplňte název a legendu obou níže uvedených grafů. Z tabulky
nevyužijete všechny pojmy.
Nápověda: V roce 2016 bylo na světě zaznamenáno 1, 235 mld. příjezdů v mezinárodním CR.
Pouze 24,7 milionu z nich bylo realizováno železniční dopravou.

Nabídka 1 – popisy grafů:
• pracovní cesty
• silniční
• železniční
• návštěva příbuzných
• lodní

•
•
•
•
•

blíže neurčeno
pracovní cesty
letecká
rekreace
odpočinek a dovolená

Nabídka 2 – názvy grafů:
• Mezinárodní CR dle druhu
přepravy turistů [%]
• Mezinárodní CR dle účelu cesty [%]

4

2

letecká
silniční
39

55

železniční
lodní

7

rekreace,
odpočinek,
dovolená

13

návštěva
příbuzných
53

27

pracovní cesty

blíže neurčeno

Zdroj: unwto.org
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Soutežící:
ˇ

14

12,5 bodu

a. Dle dat v tabulce a s pomocí nabídky přiřaďte jednotlivé země. Nevyužijete
všechny nabízené pojmy.
Peru

–

Egypt

–

JAR

Počet příjezdů zahraničních turistů (mil.)
země

–

Palau

–

Thajsko

1995

2005

2017

4,488

7,369

10,285

–

Španělsko

podíl země na cestovním ruchu
v makroregionu (2017) [%]
24,27

6,952

11,567

35,592

11,84

0,479

1,571

4,032

3,59

2,871

32,971

8,244

55,914

5 bodů

8,157

81,786

9,15

15,65

Zdroj: data.worldbank.org

b. Nyní dopočítejte příslušné údaje o počtech zahraničních příjezdů v uvedených
makroregionech. K řešení využijte tabulku z předcházejícího úkolu.
Nezapomeňte přiřadit dané země ke správným makroregionům. V obou sloupcích
zaokrouhlujte na jedno desetinné místo.
makroregion

7,5 bodu

počet zahraničních
příjezdů (2017) [mil.]

podíl ve světě [%]

1 341

100

Evropská unie

Jihozápadní Asie a severní Afrika
Subsaharská Afrika

Jihovýchodní, východní Asie + Austrálie a Oceánie
Latinská Amerika
svět celkem
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní
školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

8 bodů

Z každé skupiny názvů ostrovů nebo souostroví škrtněte, který mezi ostatní nepatří.
Vámi vybraný pojem však musí splňovat jeden z důvodů v nabídce. Tento důvod vyřazení
pojmu tedy správně přiřaďte k dané skupině pojmů.
neleží na rozhraní litosférických desek

nejsou ovlivněny monzunovou činností

•

Nové Hebridy

–

•

Seychely

Kokosové ostrovy

•

Nová země

•

Markézy

–

–

–

nebyly objeveny Jamesem Cookem

nenachází se v úmoří Indického oceánu

Jižní Sandwichovy ostrovy

Důvod: ... nebyly objeveny Jamesem Cookem ...
–

–

Moluky

–

Důvod: ... nenachází se v úmoří Indického oceánu ...
–

Azory

–

Andamany

–

Kergueleny

Malé Antily

Důvod: ... neleží na rozhraní litosférických desek ...

Rjúkjú

–

Mentavajské ostrovy

–

Šalamounovy ostrovy

–

Společenské ostrovy

Důvod: ... nejsou ovlivněny monzunovou činností ...

–

Maledivy

Hodnocení: Za každý správně vyřazený pojem 1 bod. Za každý správně přiřazený důvod vyřazení 1 bod.
Řešení: Viz text.
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2

6 bodů

Porovnejte následující údaje. K porovnání využijte znaménka <, >, =. Za chybné porovnání
se body odečítají.
1. rozdíl mezi průměrnou letní a zimní teplotou v druhé nejlidnatější aglomeraci Indie

<

rozdíl mezi průměrnou letní a zimní teplotou v nejlidnatější aglomeraci Latinské Ameriky

2. přirozený přírůstek v zemi, kde se nachází nejvyšší sopka Asie

<

v zemi, kde se nachází nejvyšší vodopád Afriky

přirozený přírůstek

3. zaměstnanost ve službách v zemi, kde pramení veletok s druhou největší plochou povodí
na světě

>

jezero světa

zaměstnanost ve službách v nejjižnější zemi, jejíž břehy omývá druhé nejhlubší

Hodnocení: Za každé správně doplněné znaménko 2 body. Za každé chybně určené znaménko odečíst 1
bod. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

3

7 bodů

Dle tabulky rozpoznejte „totožnost“ nabízených okresů Česka. Následně tabulku doplňte.
Tabulka je seřazena sestupně, tj. na 1. místě jsou okresy s nejvyšší hodnotou daných
ukazatelů. Pokud jsou v tabulce volné buňky pro dvě pořadí, doplňte oba okresy.
Domažlice

pořadí

celkový přírůstek/
úbytek obyvatel

1.

okres B

2.

3.

4.

okres D
okres A + okres C

–

Olomouc

–

hustota zalidnění
okres B
okres D
okres A + okres C

okres A ... Znojmo ...
okres B ... Kladno ...

Kladno

–

Znojmo

míra urbanizace

podíl
vysokoškoláků

okres B + okres D

okres D

okres C

okres A

okres A

okres C ... Domažlice ...

okres B
okres C

okres D ... Olomouc ...

Hodnocení: Za každý správně rozpoznaný okres (pod tabulkou) 1 bod. Za každou kompletně správně
doplněnou buňku tabulky 0,5 bodu (nezáleží, zda budou do buněk doplněny názvy okresů nebo pouze
jejich „krycí“ označení). V buňkách pro dva názvy nezáleží na pořadí, ale musí být vyplněny oba okresy.
Řešení: Viz tabulka.
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4

5 bodů

Vyznačte, zda jsou níže uvedená tvrzení pravdivá (PRAVDA) nebo nepravdivá (NEPRAVDA).
Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak podtrhněte jejich nepravdivou část a tu opravte.
Pokud postačí nesprávný pojem z věty pouze vyřadit, nemusíte jej opravovat.
Území českého státu se významně rozrostlo v 16. století, kdy vznikl útvar nazývaný země

Koruny české. Do tohoto regionu patřila historická území dnešního Německa, Polska a Rakouska
jako jsou Horní a Dolní Lužice, Svídnicko nebo Bukovina.

										
Oprava: ... ve 14. století ...

PRAVDA × NEPRAVDA

Náboženská regionalizace Česka je odlišná od administrativních hranic jednotek NUTS 3. Hranice
arcidiecézí prochází čtyřmi kraji, přičemž olomoucká má celkově vyšší podíl věřících i vyšší podíl
věřících římskokatolické církve.

										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

V Česku existuje více krajů, ve kterých se nachází některá z památek UNESCO než těch, ve kterých
taková památka není. Zároveň neexistuje žádný kraj kromě Prahy, kde by převažovali hosté
ze zahraničí nad hosty domácími.

										

PRAVDA × NEPRAVDA

Oprava: ... V Praze a v Karlovarském kraji převažují hosté ze zahraničí

		

nad hosty z Česka ...

Hodnocení: Za správně určenou pravdivost/nepravdivost tvrzení 1 bod. Za správnou opravu
nepravdivého tvrzení 1 bod. Opravené tvrzení musí odpovídat podtržené části, samotné podtržení
se neboduje.
Řešení: Viz text.
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5

4 body

Na základě popisu poznejte vodní tok.
Tato řeka pramení v Transhimálaji nedaleko od posvátné hory Kailás v nadmořské výšce 5 600 m.
V horách jsou zdrojem vody především tající sníh a ledovce, zatímco ve zbývající části povodí jsou
to monzunové deště. V nejvodnatějších letech byly zaznamenány průtoky až 18 000 m³/s.
... Indus ...

Tok s rozlohou povodí 45 000 km2 získává významnou část vody díky rozdvojení řeky. Je považován

za klasický případ bifurkace mezi říčními systémy významného venezuelského veletoku

a Amazonky. Po 410 km se hledaná řeka vlévá do významného přítoku nejdelší řeky světa.
... Casiquiare ...

V povodí řeky se nachází vesnice známá jako nejchladnější obydlené místo. Při protínání Čerského
pohoří protéká v hlubokém kaňonu rychlostí až 4 m/s a navíc překonává mnohé říční prahy.
... Indigirka ...

Pramení na planině Bié a tok nikdy nedosáhne oceánu. Končí v bezodtoké oblasti, přičemž vytváří
bažinatou vnitrozemskou deltu. Ta je největší Ramsarskou lokalitou.
... Okavango ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

6

7 bodů

a. Jednotlivé znaky vývoje měst (a–f) přiřaďte k vývojovým fázím města
uvedeným v tabulce. Ke každé fázi přiřaďte dvě tvrzení. Za chybně přiřazená
tvrzení se body odečítají.
a)

Města vznikají jako postupné koncentrování osídlení kolem fortifikovaných jader.

c)

Vývoj v této fázi je spojen s rozvojem nových společenských tříd: buržoazie a dělníků.

b)
d)
e)
f)

3 body

Dominujícím procesem ve městě je prostorový i hodnotový rozptyl funkcí.

Elita společnosti se přesouvá na periferii města, zatímco chudší vrstva obývá oblasti blízké 		
centru.

Města mají spíše multifunkční charakter (politická, náboženská, administrativní a další 		
funkce), ekonomicky však závisí na svém nejbližším okolí.

V této fázi město není vnímáno jako jednotka produkce, ale jako jednotka spotřeby.
fáze vývoje města

tvrzení

preindustriální

a) + e)

postindustriální

b) + f)

industriální

c) + d)

Hodnocení: Za každé správně přiřazené tvrzení 0,5 bodu. Za každé chybně přiřazené tvrzení 0,5 bodu
odečíst. Minimální počet bodů je 0.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Na základě popisu vyberte z nabídky v rámečku typické představitele
jednotlivých vývojových fází měst (ke každému popisu doplňte pouze jedno
město).
Londýn

Bristol

–

–

Babylón

Basra

–

–

Kábul

Manchester
–

New York

–

–

1,5 bodu

Los Angeles

San Francisco

Pozůstatky tohoto města, nazývaného také Brána boží, se dnes nachází asi 90 km jižně od Bagdádu
na dolním toku řeky Eufrat. V 16. století př. n. l. bylo toto město největším sídlem na světě.
... Babylón ...

Toto britské město bylo ještě na konci 18. století poměrně malým obchodním sídlem.

Jeho industriální rozvoj založený na textilním průmyslu zapříčinilo hlavně nově vybudované
dopravní spojení (plavební kanál a železnice) se sousedním Liverpoolem.
... Manchester ...

Toto americké velkoměsto (chcete-li metropolitní oblast) je součástí megalopole s názvem SanSan.

Centrum, které má však z hlediska funkcí velmi slabou roli, označujeme jako Downtown. Mezi další
čtvrti patří například West Lake nebo Venice. Za jednu z nejznámějších ulic se považuje Rodeo
Drive.

... Los Angeles ...

Hodnocení: Za každé správně přiřazené město 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
c. S pomocí nabídky doplňte následující text. Za chybně doplněné pojmy se body
odečítají. Některé pojmy z nabídky nevyužijete.
Karlovy Vary

urbanizace

–

–

suburbanizace

Kladno

–

–

Havířov

gentrifikace

–

–

Liberec

Pardubice

–

–

2,5 bodu

Opava

deurbanizace

Přechod k industriální společnosti na území Česka provázel proces ... urbanizace ..., při němž
došlo ke značné diferenciaci měst. Rychle rostla města, kde se soustřeďoval zpracovatelský

průmysl (Praha, Brno, Plzeň či ... Liberec ...) nebo těžba uhlí a na ní navazující hutnictví (Ostrava

a ... Kladno ...). V rámci centrálně plánovaného hospodářství po druhé světové válce se významně
rozrostla města zaměřená na těžký průmysl (Most, Chomutov). Zcela výjimečnou roli zde hrálo
i nově vybudované město ... Havířov .... .
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V pozdější době se pak novým trendem stal proces ... suburbanizace ... . Cílem je zdravější ovzduší,
menší hluk, blízkost přírody či menší koncentrace lidí.

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu. Za každý chybně doplněný pojem 0,5 bodu
odečíst. Minimální počet bodů je 0.
Řešení: Viz text.

7

15 bodů

1

2

4

5

3

6

a. Výše je zobrazeno šest věkových pyramid (či jinak stromů života) Česka, které
zobrazují jak historické stavy, tak prognózy do budoucna.

6 bodů

Každá věková pyramida náleží jednomu z roků uvedených v tabulce. Doplňte
k příslušným rokům čísla daných věkových pyramid.

-7-

rok

číslo věkové pyramidy

1950

1

2040

3

1980

6

2070

2

2010

4

2100

5
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b. Na základě informací z věkových pyramid rozhodněte, zda jsou následující
tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud bude tvrzení
nepravdivé, chybnou část podtrhněte a opravte.

6 bodů

Dle prognóz bude roce 2100 v Česku přibližně stejný počet obyvatel, jako je dnes.

										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

Ve věkových pyramidách z 2. poloviny 20. století je nejméně početnou skupinou obyvatel ta, která
se narodila v průběhu 2. světové války.

										
Oprava: ... 1. světové války ...

PRAVDA × NEPRAVDA

Regresivní typ věkové pyramidy bude pro českou populaci typický ve 2. polovině 21. století.
										

PRAVDA × NEPRAVDA

Oprava: ... nebude ... v roce 1950 NEBO v polovině 20. století ...

Ke konci 21. století bude možné pozorovat nárůst skupiny obyvatelstva ve věku 100 let a více.

										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

Nejpočetnější věkovou skupinou bude v roce 2100 skupina 65+.
										
Oprava: ... nebude NEBO skupina 14–65 let ...

PRAVDA × NEPRAVDA

Poměr mezi muži a ženami při narození zůstane v průběhu 21. století stabilní.

										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

Hodnocení: Za každou správně určenou pravdivost tvrzení 0,5 bodu. Za každé opravení nepravdivého
tvrzení 1 bod.
Řešení: Viz text.
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c. Podtrhněte z následujících tvrzení ta, která se vztahují k pravděpodobnému
budoucímu demografickému vývoji Česka. Za chybně označená tvrzení se body
odečítají.

3 body

i.

Nárůst podílu osob v důchodovém věku může zatížit sociální systém. Do budoucna
lze očekávat zvyšující se věk odchodu do důchodu.

ii.

V důsledku zvyšujícího se počtu obyvatelstva může hrozit nedostatek potravin.

iii. Počet obyvatel v reproduktivním věku bude klesat, což bude způsobovat rapidní pokles 		
počtu obyvatel Česka a vymírání populace.
iv. Stálý počet obyvatel bude nutné udržovat pomocí migrace ze zahraničí.
v.

V budoucnu se bude držet nejvyšší intenzita plodnosti v pozdějším věku.

Hodnocení: Za každé správně označené tvrzení 1 bod. Za každé chybně označené tvrzení odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

8

5 bodů

Z následujících skupin pojmů vždy vyberte jeden, který mezi ostatní z geomorfologického
hlediska nepatří. Svoji volbu zdůvodněte.
zvětrávání – sesuv – eroze – sklon svahu –
zdůvodnění: ... nejedná se o geomorfologický proces ...

denudace

Bílé Karpaty – Krušné hory – Železné hory – Jizerské hory – Šumava
zdůvodnění: … nejedná se o součást geomorfologické provincie Česká vysočina
		NEBO jedná se o součást geomorfologické provincie Západní Karpaty ...

rovina – velehornatina – vrchovina – nížina
zdůvodnění: … nejedná se o morfometrický typy reliéfu …

–

pahorkatina

stalagmit – polje – brčko – závrt – pinka
zdůvodnění: … nejedná se o krasový typ reliéfu NEBO jedná se o antropogenní typ reliéfu ...

moréna – kaldera – kar – pleso – trog
zdůvodnění: … nejedná se o glaciální (ledovcový) geomorfologický tvar
		NEBO jedná se o vulkanický (sopečný) geomorfologický tvar …

Hodnocení: Za každý správně označený pojem a jeho zdůvodnění 1 bod. Pokud je pojem pouze označen
označen (bez zdůvodnění), body neudělovat. Body je možné udělit i v případě jiného zdůvodnění, které
komise uzná za relevantní.
Řešení: Viz text.
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9

4 body

Na synoptické mapě vidíte situaci nad západní Evropou a Atlantským oceánem
ze dne 22. 8. 2018.

Zdroj: MetOffice

Vyberte vždy jeden správný pojem vztahující se k meteorologické situaci v daný den.
Za chybně vybrané pojmy se body odečítají.
i. Z Atlantského oceánu přichází studená / teplá / okluzní fronta, která zasahuje sever
ii.

Španělska, Francie, pokračuje přes Lamanšský průliv a Severní moře.

Při východním pobřeží Itálie se tvoří bouřkový pás / tlaková výše / anticyklona.

iii. Nad Islandem se nachází teplá / studená / okluzní fronta.

iv. V jižní části ostrova Newfoundland bude přibližně stejný tlak jako v oblasti centrálního 		
Španělska / Islandu / Sicílie

/ Irska.

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 1 bod. Za každý chybně vybraný pojem odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.
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10

4 body

a. Od neolitu (od počátku zemědělství) začala lidská společnost ovlivňovat
vzhled krajiny vytvářením antropogenního georeliéfu. Roztřiďte následující
antropogenní tvary dle lidské činnosti do tří kategorií a kategorie pojmenujte.
ekodukt

pinka

–

–

halda

polder

–

Název kategorie

–

jez

sejp

–

–

kanál

tunel

–

–

3 body

lom

úvoz

Pojmy

těžba / hornictví

sejp, pinka, halda, lom

vodohospodářství

polder, jez, kanál

dopravní

tunel, ekodukt, úvoz

Hodnocení: Za každou správně pojmenovanou kategorii a všechny v ní správně doplněné pojmy 1 bod.
Řešení: Viz text.
b. Vyberte z následujících opatření ta, která se neřadí mezi protierozní. Za chybně
vybrané pojmy se body odečítají.
•

vlnolam

•

vegetační pás mezi pozemky
setí/sázení po spádnici

•

střídání plodin

•

zadržování vody v krajině

•

•

1 bod

vsakovací pásy

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 0,5 bodu. Za každý chybně vybraný pojem odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.
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11

5 bodů

Na základě popisu a s využitím nabídky v rámečku určete, o která velkoplošná chráněná
území Česka se jedná.
Jeseníky

Blanský les

–

–

Železné hory

Slavkovský les

–

–

Poodří

–

Pálava

Litovelské Pomoraví

–

Brdy

Po založení CHKO bylo dekretem UNESCO prohlášeno biosférickou rezervací a bylo tak uznána jako
součást mezinárodní sítě biosférických rezervací. Je významné nejen z přírodovědného hlediska,
ale i kulturního. Stojí v něm dva významné zámky, Valdice a Lednice.
... Pálava ...

CHKO se nachází převážně na území zrušeného vojenského újezdu. Předmětem ochrany

je harmonicky utvářená převážně lesní krajina se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým
krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením.
... Brdy ...

Mezi Mohelnicí a Olomoucí se řeka Morava vine jako modrá tepna širokou nivou. Přirovnáme-li

Moravu k tepně, pak srdcem oblasti jsou lužní lesy. Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou
bezesporu periodické tůně.

... Litovelské Pomoraví ...

Předmětem ochrany CHKO v Moravskoslezském kraji je harmonicky utvářená krajina nivy řeky

a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému. Předmětem
ochrany jsou také rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek
historického osídlení.
... Poodří ...

Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě

ovlivňující vodní režim širokého okolí. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se tato
CHKO výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v zemi.
... Slavkovský les ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný název CHKO 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka

Úvodní text: Rub a líc turistické přitažlivosti
pozn.: čísla odstavců jsou pouze jejich označením, které využijete při plnění úkolů
odst. 1		

Pracovníci v cestovním ruchu se zpravidla snaží o co největší přitažlivost turistických

cílů, z jejichž existence profitují. Čím více návštěvníků a čím delší je jejich pobyt, tím větší zisk.
Překročení určité hranice, dané zpravidla počtem návštěvníků nemá jen pozitivní dopady
(finanční přínosy, více pracovních příležitostí), ale i negativní. 		 5

Navíc nadměrný počet

návštěvníků snižuje i vlastní zážitek či prožitek navštíveného místa. Turista sice místo zhlédne, ale
těžko se znovu vrátí. Nepřinese podnikatelům opětovně další finanční zisk.
odst. 2

Příliš velkou návštěvností dochází k poškozování památek kulturních (pro nadměrnou

vlhkost z dechu návštěvníků je regulován vstup do kaple sv. Kříže na Karlštejně) i přírodních (zářezy
od lan na pískovcových skalách). K nejzávažnějším dopadům řadíme především snížení druhové
rozmanitosti a podíl na globální změně klimatu (zvyšování emisí leteckou dopravou je pro cestovní
ruch dominantní).
odst. 3

Další dopady představuje např. znesnadnění běžného života místního obyvatelstva

3
nadměrnou koncentrací turistů v sídlech či v jejich částech (nárůst cen v sezoně, 		
vytlačování základních obslužných funkcí funkcemi specializovanými na turisty,		 2
neprůchodnost některých prostor) a nárůst patologických jevů (krádeže, prostituce). Kvůli tomu
se vztah rezidentů k turistům může dramaticky zhoršit.
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Přesto řada organizací dělá maximum pro to, aby jejich lokalita byla pro turisty

přitažlivá. Leckdy dokonce importují zvyky, tradice nebo rituály do oblastí, kde nejsou
původní, za účelem komerčního využití. 		 1

Nasnadě je otázka, pro které turisty – pro ty,

kteří očekávají uniformní služby nejvyšší kvality, nebo pro ty, kteří touží po autentičnosti daného
místa? Co je pro lokalitu a její obyvatele přitažlivější? Pro turisticky přitažlivé lokality je důležité,
aby byl jejich vývoj řízen směrem k rovnováze, kdy přínosy z cestovního ruchu (pro návštěvníky
i hostitele) nebudou na úkor lokality samotné ani jejích obyvatel. Nadměrnou návštěvností
by tak mohlo dojít k nevratné ztrátě přitažlivosti v nejširším slova smyslu.
Zdroj: upraveno dle: FIALOVÁ D., NEKOLNÝ, L. (2015): Rub a líc turistické přitažlivosti. Geografické rozhledy 24(4), 8–9

12

12,5 bodu

a. Pokud hovoříme o trvale udržitelném cestovním ruchu (CR), hodnotíme primárně
tři pilíře CR (viz tabulka). Ve kterých odstavcích pojednává výše uvedený text
o jednotlivých pilířích?
pilíř CR

číslo odstavce

sociokulturní

3

environmentální

2

1,5 bodu

1

ekonomický

Hodnocení: Za každou správně doplněnou buňku tabulky 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
b. V textu jsou tučně vyznačeny některé pasáže. Tyto části textu vysvětlují
nebo se vztahují k níže uvedeným pojmům. K jednotlivým pasážím do rámečků
v úvodním textu (vždy na konec souvětí nebo sousloví) přiřaďte čísla 1–5 dle níže
uvedeného klíče.
1. inscenizace

2. turistifikace

3. turistická inflace

5 bodů

Hodnocení: Za každý správně určený pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

4. turistická iritace
5. overturismus
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c. Podle popisů poznejte významné lokality cestovního ruchu. Lokality vybírejte
z nabídky. Nevyužijete všechny pojmy.
Machu Picchu

–

Iguaҫu

–

Borobudur

–

Angkor Wat

–

Roraima

–

6 bodů

Nazca

Následně na základě informací z textu a předchozího úkolu rozhodněte, zda jsou tvrzení
uvedená pod popisy lokalit pravdivá (PRAVDA) nebo nepravdivá (NEPRAVDA). Abyste toto
rozhodnutí mohli učinit, musíte aplikovat výše uvedené informace na vybrané lokality CR, které jsou
zde charakterizovány.
1. Společně s Cuzcem jde o hlavní atraktivitu jihoamerické země, jehož genius loci se ztrácí
pod náporem návštěvníků, kteří jsou k místu přiváženi výletními autobusy, ačkoliv

je zde možný i malebný výstup. Společně s výstavbou hotelu a restaurace McDonald´s se jedná
o typický příklad negativního dopadu zápisu této lokality na seznam UNESCO.
lokalita: ... Machu Picchu ...

Výše popsaná lokalita je typickým příkladem jevů zvaných overturismus a turistická iritace.		
										

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Jedná se o nejnavštěvovanější památku jihovýchodní Asie spojenou nejdříve s hinduismem

a později s buddhismem. Po zklidnění politické situace v zemi je však nárůst počtu návštěvníků
neúnosný. Největší problémem je mechanické poškozování památky a pokles hladiny spodní
vody zapříčiněný výstavbou a provozováním infrastruktury CR.
lokalita: ... Angor Wat ...

Efektivním řešením by bylo stanovení denního limitu počtu návštěvníků. Toto opatření by bylo
impulzem pro nastartování tzv. dlouhodobě udržitelného cestovního ruchu, kdy je třeba

nalézt kompromis mezi finančními zisky z CR pro jednu z nejchudších zemí světa a záchranou
světového unikátu.

										PRAVDA × NEPRAVDA

3. Tato lokalita v NP Canaima ve Venezuele je ideálním příkladem dlouhodobě udržitelného CR.
Ten je zde kompletně organizován místním indiánským kmenem Pemón. Počet návštěvníků,
kteří denně smí na vrchol posvátné hory je omezen na 40. Návštěvníci si veškeré vybavení

na šestidenní cestu nesou sami nebo s asistencí místních nosičů. Není zde vybudována žádná
infrastruktura.

lokalita: ... Roraima ...

Tento způsob organizace CR minimalizuje negativní environmentální a sociokulturní dopady CR.
Současným problémem je však politická nestabilita v zemi a enormní nárůst inflace.

										PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za správně určenou lokalitu 1 bod, za správně určené tvrzení 1 bod, za chybně určenou
lokalitu 1 bod odečíst, za chybně určené tvrzení 1 bod odečíst, minimální počet bodů je 0.
Řešení: Viz text.
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ˇ
REŠENÍ

13

5 bodů

S pomocí nápovědy a nabídek doplňte název a legendu obou níže uvedených grafů. Z tabulky
nevyužijete všechny pojmy.
Nápověda: V roce 2016 bylo na světě zaznamenáno 1, 235 mld. příjezdů v mezinárodním CR.
Pouze 24,7 milionu z nich bylo realizováno železniční dopravou.

Nabídka 1 – popisy grafů:
• pracovní cesty
• silniční
• železniční
• návštěva příbuzných
• lodní

•
•
•
•
•

blíže neurčeno
pracovní cesty
letecká
rekreace
odpočinek a dovolená

Nabídka 2 – názvy grafů:
• Mezinárodní CR dle druhu
přepravy turistů [%]
• Mezinárodní CR dle účelu cesty [%]

Mezinárodní CR dle druhu přepravy turistů [%]
4

2

letecká
letecká
silniční
silniční
39

55

železniční
železniční
lodnílodní

Mezinárodní CR dle účelu přepravy [%]
7

rekreace,

rekreace,
odpočinek,
odpočinek,
dovolená
dovolená

13

návštěva
návšteva
příbuzných

příbuzných

53

pracovní
pracovní
cesty
cesty

27

blíže
blíže neurčeno

neurčeno
Zdroj: unwto.org

Hodnocení: Za každou správně doplněnou položku v legendě 0,5 bodu. Za každý správně určený název
grafu 0,5 bodu.
Řešení: Viz grafy.
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14

12,5 bodu

a. Dle dat v tabulce a s pomocí nabídky přiřaďte jednotlivé země. Nevyužijete
všechny nabízené pojmy.
Peru

–

Egypt

–

JAR

Počet příjezdů zahraničních turistů (mil.)

–

Palau

země

1995

2005

2017

JAR

4,488

7,369

10,285

Thajsko
Egypt

Španělsko

Thajsko

–

Španělsko

podíl země na cestovním ruchu
v makroregionu (2017) [%]
24,27

6,952

11,567

35,592

11,84

0,479

1,571

4,032

3,59

2,871

Peru

–

32,971

8,244

55,914

5 bodů

8,157

9,15

81,786

15,65

Zdroj: data.worldbank.org

Hodnocení: Za každou správně uvedenou zemi 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
b. Nyní dopočítejte příslušné údaje o počtech zahraničních příjezdů v uvedených
makroregionech. K řešení využijte tabulku z předcházejícího úkolu.
Nezapomeňte přiřadit dané země ke správným makroregionům. V obou sloupcích
zaokrouhlujte na jedno desetinné místo.

7,5 bodu

počet zahraničních
příjezdů (2017) [mil.]

podíl ve světě [%]

522,6

39,0

89,2

6,7

42,4

3,2

Jihovýchodní, východní Asie + Austrálie a Oceánie

300,6

22,4

112,3

8,4

svět celkem

1 341

100

makroregion

Evropská unie

Jihozápadní Asie a severní Afrika
Subsaharská Afrika

Latinská Amerika

Hodnocení: Za každý správně doplněný řádek (obě buňky) v tabulce 1,5 bodu. Pokud není jedna z buněk
v řádku správně, body neudělovat.
Řešení: Viz tabulka.
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Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika/Česko: školní atlas
pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

7 bodů

Jednotlivé oblasti Česka mají různé horninové složení. Tabulka uvádí příklad čtyř území, která
se v tomto ohledu liší. Doplň do jednotlivých polí tabulky informace o horninách, které
v daném území převažují:
2. sloupec: Stáří hornin = geologické období, z něhož horniny pocházejí (pozn.: není třeba
uvádět jeho časové vymezení)
3. sloupec: Těžba nerostných surovin = těžba kterých nerostných surovin se zde vyskytuje
4. sloupec: Typ hornin dle způsobu vzniku = lze vymezit tři typy hornin podle způsobu
jejich vzniku; rozhodni, o který typ se jedná s využitím informací z geologické mapy, mapy
hospodářství i svých znalostí.
Území

Stáří hornin

Těžba nerostných
surovin

Typ hornin dle způsobu
vzniku

Doupovské hory
Jizerské hory
Moravský kras
Třeboňská pánev
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2

10,5 bodu

a. Text se vztahuje k některým příčinám ozbrojených konfliktů v Nigérii. Doplň slova
z rámečku do textu a nezapomeň je správně skloňovat. Ne všechna slova uvedená
v rámečku využiješ.

5 bodů

Benin – buddhismus – diamanty – evropský – Portugalsko – Ghana

Guinejský záliv – islám – judaismus – Kamerun – křesťanství – Niger
ropa – Spojené království – teroristický – zdravotnictví – zlato
100 – 300 – 1923 – 1960 – 1965.

Nigérie zaujímá desáté místo na světě v žebříčku produkce ............................................................ . S těžbou
a prodejem této nerostné suroviny tedy logicky souvisí i slabost Nigérie – její jednostranná

hospodářská orientace: téměř .............................. % hodnoty exportu činí vývoz energetických surovin.
Takto jednostranně zaměřené hospodářství činí Nigérii zranitelnou, s čímž úzce souvisí i řada
ozbrojených konfliktů na území tohoto státu.

Z historického hlediska je napjatá situace mezi různými etnickými skupinami již od roku ......................,
kdy došlo k osamostatnění Nigérie na ........................................................................... . Další příčinou konfliktů
jsou neshody mezi vyznavači dvou světových náboženství: ...................................................................................

převažující na severu státu a ................................................................................. převažující na jihu státu. Právě
druhá jmenovaná náboženská skupina má přístup k nejvydatnějším ložiskům nerostných surovin

v ............................................................................................, což je důsledkem nerovnoměrného přerozdělování
zisků z prodeje této suroviny. Tím ještě roste sociální napětí mezi kmeny, etnickými skupinami
i vyznavači obou náboženství.

Sociálního napětí mezi různými skupinami obyvatel využívá pro svou činnost i islámská
....................................................................... sekta Boko Haram. Její útoky na civilní obyvatele

jsou pak příčinou nárůstu počtu obyvatel prchajících z Nigérie severovýchodním směrem

do ...................................................................... či na východ do sousedního ..................................................................... .

Zdroj: upraveno dle globalpolitics.cz/clanky/konflikt-v-delte-nigeru
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Soutežící:
ˇ

b. Mezi severní a jižní částí Nigérie jsou značné rozdíly i z hlediska předpokladů
5,5 bodu
pro zemědělství jako jednoho z hlavních zdrojů obživy obyvatel. S pomocí atlasu
zpracujte do uvedené tabulky stručný (heslovitý) přehled předpokladů pro rostlinnou
zemědělskou produkci jižní a severní části Nigérie.
Kritérium

severní část Nigérie

jižní část Nigérie

Reliéf, nadmořská
výška
Podnebí z hlediska
srážek
Využití půdy

Hustota osídlení
Na základě svých poznámek z tabulky napiš, která z částí Nigérie má lepší předpoklady
pro rostlinnou zemědělskou produkci a své rozhodnutí stručně zdůvodni:

-3-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Silvie R. Kučerová, 		
Petr Trahorsch

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

3

7,5 bodu

Salinita (slanost) mořské vody vyjadřuje podíl minerálních látek (solí) rozpuštěných ve vodě.
Jednotkou salinity je hmotnost (nejčastěji v gramech) solí rozpuštěných v jednom litru vody; udává
se v promilích (‰). Salinita se v jednotlivých částech oceánu liší.
a. Zakroužkuj, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE). V případě
3 body
chybného rozhodnutí o pravdivosti, resp. nepravdivosti tvrzení se body odečítají.
i) Salinita směrem od obratníků k pólům stoupá.				

ANO × NE

iii) Salinita stoupá s hloubkou oceánského dna.				

ANO × NE

ii) Salinita mořské vody nemůže klesnout pod 30 ‰.				

ANO × NE

b. Průměrná salinita světového oceánu je 36 ‰.
1,5 bodu
Do druhého sloupce tabulky uveď, zda se dané moře vyznačuje nadprůměrnou
hodnotou salinity (napiš NADPRŮMĚR) či podprůměrnou hodnotou salinity (napiš
PODPRŮMĚR)
Název moře

Nadprůměrná/
podprůměrná salinita

Příčiny nadprůměrné
nebo podprůměrné salinity

Bellinghausenovo moře
Baltské moře
Celebeské moře
Rudé moře
c. Dále do třetího sloupce tabulky doplň pojmy z rámečku, které jsou příčinou
nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty salinity daného moře. Všechny
pojmy z rámečku mohou patřit i do více řádků tabulky.
•

velmi vysoký výpar

•

omezená cirkulace (výměna) vody se světovým oceánem

•

-4-
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přítok velkého objemu vody z řek
tání ledovcového ledu
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4

5 bodů

a. Jedna z významných českých průmyslových firem potřebuje dopravit zboží
ze své pobočky v Děčíně do druhé pobočky v Mikulově. Vedení si zvolilo kritéria trasy,
po které bude zboží přepravováno:
•

•
•
•

4 body

z Děčína využijí říční dopravu po Labi, avšak pouze do města, ve kterém činí průměrný
roční průtok této řeky 290 m3/ s;

z tohoto města využijí železniční dopravu po železničním koridoru, na kterém se ročně
přepraví více než 10 mil. tun; po tomto koridoru musí být náklad přepraven minimálně
150 km, potom může přejet i na regionální trať;
je potřeba vyložit část nákladu v pobočce firmy v Hlinsku; trasa přepravy tedy musí vést
přes Hlinsko (v Čechách);
překládky zboží z jednoho typu dopravy na jiný musí probíhat v krajských městech.

S pomocí atlasu Česka zapiš průběh trasy nákladu. Vždy napiš typ dopravy a název místa
(města), kde proběhne překládka zboží. V případě silniční dopravy jmenuj i názvy silničních
tahů, případně názvy měst, která jsou důležitá pro jednoznačný a srozumitelný popis trasy.

b. Na základě mapy průmyslu napiš, ve kterém průmyslovém odvětví tato firma
pravděpodobně podniká:
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika/Česko: školní atlas
pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

7 bodů

Jednotlivé oblasti Česka mají různé horninové složení. Tabulka uvádí příklad čtyř území, která
se v tomto ohledu liší. Doplň do jednotlivých polí tabulky informace o horninách, které
v daném území převažují:
2. sloupec: Stáří hornin = geologické období, z něhož horniny pocházejí (pozn.: není třeba
uvádět jeho časové vymezení)
3. sloupec: Těžba nerostných surovin = těžba kterých nerostných surovin se zde vyskytuje
4. sloupec: Typ hornin dle způsobu vzniku = lze vymezit tři typy hornin podle způsobu
jejich vzniku; rozhodni, o který typ se jedná s využitím informací z geologické mapy, mapy
hospodářství i svých znalostí.
Území

Stáří hornin

Doupovské hory

Kenozoikum

Jizerské hory

Moravský kras

Třeboňská pánev

Paleozoikum
Paleozoikum

Těžba nerostných
surovin

Typ hornin dle způsobu
vzniku

jižně od Kadaně:
kámen

(mladší) vyvřeliny
NEBO magmatity

u Janova nad Nisou:
kámen

východně od Adamova:
vápenec

Mezozoikum (možno u Suchdola nad Lužnicí:
uznat i Kenozoikum) písky a štěrkopísky

metamorfované
NEBO přeměněné horniny
usazeniny / sedimenty
(1 bod)
usazeniny / sedimenty
(1 bod)

Hodnocení: Za každé správně doplněné pole tabulky 0,5 bodu v případě, že není v závorce za správným
řešením uvedeno jinak.
Řešení: Viz tabulka.
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2

10,5 bodu

a. Text se vztahuje k některým příčinám ozbrojených konfliktů v Nigérii. Doplň slova
z rámečku do textu a nezapomeň je správně skloňovat. Ne všechna slova uvedená
v rámečku využiješ.

5 bodů

Benin – buddhismus – diamanty – evropský – Portugalsko – Ghana

Guinejský záliv – islám – judaismus – Kamerun – křesťanství – Niger
ropa – Spojené království – teroristický – zdravotnictví – zlato
100 – 300 – 1923 – 1960 – 1965.

Nigérie zaujímá desáté místo na světě v žebříčku produkce ... ropy ... . S těžbou a prodejem

této nerostné suroviny tedy logicky souvisí i slabost Nigérie – její jednostranná hospodářská

orientace: téměř ... 100 ... % hodnoty exportu činí vývoz energetických surovin. Takto jednostranně
zaměřené hospodářství činí Nigérii zranitelnou, s čímž úzce souvisí i řada ozbrojených konfliktů
na území tohoto státu.

Z historického hlediska je napjatá situace mezi různými etnickými skupinami již od roku ... 1960 ...,

kdy došlo k osamostatnění Nigérie na ... Spojeném království ... . Další příčinou konfliktů jsou
neshody mezi vyznavači dvou světových náboženství: ... islám ... převažující na severu státu

a ... křesťanství ... převažující na jihu státu. Právě druhá jmenovaná náboženská skupina má přístup
k nejvydatnějším ložiskům nerostných surovin v ... Guinejském zálivu ..., což je důsledkem

nerovnoměrného přerozdělování zisků z prodeje této suroviny. Tím ještě roste sociální napětí
mezi kmeny, etnickými skupinami i vyznavači obou náboženství.

Sociálního napětí mezi různými skupinami obyvatel využívá pro svou činnost i islámská

... teroristická ... sekta Boko Haram. Její útoky na civilní obyvatele jsou pak příčinou nárůstu počtu

obyvatel prchajících z Nigérie severovýchodním směrem do ... Nigeru ... či na východ do sousedního
... Kamerunu ... .

Zdroj: upraveno dle globalpolitics.cz/clanky/konflikt-v-delte-nigeru

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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b. Mezi severní a jižní částí Nigérie jsou značné rozdíly i z hlediska předpokladů
5,5 bodu
pro zemědělství jako jednoho z hlavních zdrojů obživy obyvatel. S pomocí atlasu
zpracujte do uvedené tabulky stručný (heslovitý) přehled předpokladů pro rostlinnou
zemědělskou produkci jižní a severní části Nigérie.
Kritérium
Reliéf, nadmořská
výška

Podnebí z hlediska
srážek
Využití půdy
Hustota osídlení

severní část Nigérie

jižní část Nigérie

větší výšková členitost (rozdíly),
v průměru 200–1 000 m n. m.

nižší výšková členitost (rozdíly),
převážně do 200 m n. m.

menší úhrny srážek
(300–1 000 mm)

vyšší úhrny srážek
(1 000–2 000 mm)

menší plocha orné intenzivně
využívané půdy, převažují pastviny

větší plocha orné intenzivně
využívané půdy, (hustě zastavěné
území v širším pásu při pobřeží)

nižší hustota zalidnění
(cca 100 obyv./km2), menší počet
velkých sídel (měst)

vyšší hustota zalidnění
(přes 200 obyv./km2), hustě
zastavěné území v širším pásu
při pobřeží

Hodnocení: Za každé správně doplněné pole tabulky 0,5 bodu.
Příklad řešení (odpověď bude úměrná věku žáků): Viz tabulka.
Na základě svých poznámek z tabulky napiš, která z částí Nigérie má lepší předpoklady
pro rostlinnou zemědělskou produkci a své rozhodnutí stručně zdůvodni:
Hodnocení:
• Za komentář k přírodním podmínkám 0,5 bodu.
• Za komentář k využití půdy 0,5 bodu.
• Za komentář k hustotě osídlení 0,5 bodu (u hustoty osídlení stačí jen jeden z argumentů, tj. pouze
jako výhoda nebo pouze jako nevýhoda).
Příklad řešení (odpověď bude úměrná věku žáků): jižní část Nigérie – z hlediska přírodních podmínek
(nižší výšková členitost, vyšší úhrny srážek) i s přihlédnutím k již existujícímu využití (vyšší výskyt orné
půdy), ale vyšší hustota zalidnění může být jak příležitostí (pracovní síla pro zemědělství, poptávka),
tak omezením (přílišná koncentrace lidí, vysoká hustota osídlení na půdě).
Pozn.: Chybou není ani pokud soutěžící určí, že příhodnější podmínky má severní část Nigérie,
když vše dostatečně argumentačně obhájí.
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3

7,5 bodu

Salinita (slanost) mořské vody vyjadřuje podíl minerálních látek (solí) rozpuštěných ve vodě.
Jednotkou salinity je hmotnost (nejčastěji v gramech) solí rozpuštěných v jednom litru vody; udává
se v promilích (‰). Salinita se v jednotlivých částech oceánu liší.
a. Zakroužkuj, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE). V případě
3 body
chybného rozhodnutí o pravdivosti, resp. nepravdivosti tvrzení se body odečítají.
i) Salinita směrem od obratníků k pólům stoupá.				

ii) Salinita mořské vody nemůže klesnout pod 30 ‰.				

iii) Salinita stoupá s hloubkou oceánského dna.				

ANO × NE

ANO × NE

ANO × NE

Hodnocení: Za správné určení pravdivosti tvrzení 1 bod. Za nesprávné určení pravdivosti minus
0,5 bodu. Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
b. Průměrná salinita světového oceánu je 36 ‰.
1,5 bodu
Do druhého sloupce tabulky uveď, zda se dané moře vyznačuje nadprůměrnou
hodnotou salinity (napiš NADPRŮMĚR) či podprůměrnou hodnotou salinity (napiš
PODPRŮMĚR)
Název moře

Nadprůměrná/
podprůměrná salinita

Bellinghausenovo moře

Podprůměr

Příčiny nadprůměrné
nebo podprůměrné salinity
•

tání ledovcového ledu

•
•

omezená cirkulace vody se světovým
oceánem,
přítok velkého objemu vody z řek

Baltské moře

Podprůměr
Podprůměr

•

nadprůměrné úhrny srážek

Rudé moře

Nadprůměr

•
•

velmi vysoký výpar,
omezená cirkulace vody se světovým
oceánem

Celebeské moře

Hodnocení: Za všechny správně vyplněné buňky 1. sloupce tabulky 1,5 bodu, za jednu chybu 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

c. Dále do třetího sloupce tabulky doplň pojmy z rámečku, které jsou příčinou
nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty salinity daného moře. Všechny
pojmy z rámečku mohou patřit i do více řádků tabulky.
•

velmi vysoký výpar

•

omezená cirkulace (výměna) vody se světovým oceánem

•

nadprůměrné úhrny srážek

•
•

3 body

přítok velkého objemu vody z řek
tání ledovcového ledu

Hodnocení: Za každý správně přiřazený pojem z rámečku do 3. sloupce tabulky 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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4

5 bodů

a. Jedna z významných českých průmyslových firem potřebuje dopravit zboží
ze své pobočky v Děčíně do druhé pobočky v Mikulově. Vedení si zvolilo kritéria trasy,
po které bude zboží přepravováno:
•

•
•
•

4 body

z Děčína využijí říční dopravu po Labi, avšak pouze do města, ve kterém činí průměrný
roční průtok této řeky 290 m3/ s;

z tohoto města využijí železniční dopravu po železničním koridoru, na kterém se ročně
přepraví více než 10 mil. tun; po tomto koridoru musí být náklad přepraven minimálně
150 km, potom může přejet i na regionální trať;
je potřeba vyložit část nákladu v pobočce firmy v Hlinsku; trasa přepravy tedy musí vést
přes Hlinsko (v Čechách);
překládky zboží z jednoho typu dopravy na jiný musí probíhat v krajských městech.

S pomocí atlasu Česka zapiš průběh trasy nákladu. Vždy napiš typ dopravy a název místa
(města), kde proběhne překládka zboží. V případě silniční dopravy jmenuj i názvy silničních
tahů, případně názvy měst, která jsou důležitá pro jednoznačný a srozumitelný popis trasy.
Řešení a hodnocení (v závorkách): Lze uznat i jiné varianty.
Z Děčína do Ústí nad Labem říční dopravou (0,5 bodu).
Z Ústí nad Labem do Pardubic železniční dopravou po koridoru (1 bod).
NYNÍ MÁ ŘEŠENÍ DVĚ VARIANTY (1,5 bodu započítat při uvedení jedné nebo druhé varianty, v případě
uvedení obou variant, stále započítat pouze 1,5 bodu, ale je-li jeden nedostatek v jiné části této úlohy,
lze jej díky této skutečnosti tolerovat a odpověď bodově vykompenzovat):
V Pardubicích přejed náklad na regionální železniční trať přes Hlinsko – Havlíčkův Brod do Brna 		
(1,5 bodu);
NEBO (pro správnost odpovědi STAČÍ UVÉST JEN JEDNU VARIANTU)
v Pardubicích přeloží náklad na silniční dopravu, do Hlinska absolvuje náklad trasu po silnici
1. třídy, z Hlinska přes Žďár nad Sázavou po silnici 1. třídy a napojí se na dálnici D1 do Brna
(1,5 bodu).
Z Brna do Pohořelic po D52 (0,5 bodu), z Pohořelic do Mikulova po E461 (0,5 bodu).
b. Na základě mapy průmyslu napiš, ve kterém průmyslovém odvětví tato firma
pravděpodobně podniká:

1 bod

Hodnocení: Za správně určený typ průmyslu 1 bod.
Řešení: Strojírenský průmysl.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, obyčejná tužka (+ guma), pravítko

1

6 bodů

V tabulce jsou uvedeny údaje o zemědělském hospodaření ve čtyřech státech k roku 2016.
Přiřaď státy Argentina, Irák, Kanada a Tunisko do správných řádků tabulky.
Podíl pastvin
na celkové rozloze
území (v %)

Stát

Podíl lesních ploch
na celkové rozloze
území (v %)

40

10

2

38

31
9

Podíl zavlažovaných
ploch z celkové
rozlohy zemědělské
půdy (v %)
1,5

7

3,9

2

11,2

1,5

Zdroj: FAO

2

9 bodů

a. Text popisuje vznik inverze teploty vzduchu na příkladu území Česka. Doplň slova
z rámečku do textu, přičemž ne všechna slova použiješ. Slova správně skloňuj.
klesat
teplý

–

–

léto

–

nízký

turbulentní

–

–

ohřívat

vypařovat se

–

–

ochladit
vysoký

–

–

stoupat

zima

–

–

3 body

studený

zrychlovat

Za normálních okolností teplota vzduchu v troposféře ..................................... se zvyšující se nadmořskou
výškou. Způsobuje to zemský povrch, který pohlcuje sluneční paprsky a atmosféru ................................. .

Lehčí ............................................ vzduch pak stoupá, zatímco .............................................. proudí na jeho místo.
Někdy však dochází k porušení až otočení tohoto jevu, čemuž se odborně říká inverze teploty
vzduchu. Tehdy teplota s rostoucí nadmořskou výškou .......................................................... .

V ......................................................... to umožňuje například vznik rosy na zemském povrchu.
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b. Vznik inverze teploty může být zapříčiněn i reliéfem dané oblasti, kdy chladný vzduch 1,5 bodu
stéká po svazích do údolí pod teplý vzduch. Z nabídky A.–C. vyber a zakroužkuj
oblast, která se bude vyznačovat největší pravděpodobností vzniku tohoto typu inverze
teploty.
A.

hřebeny nejvyšších českých pohoří, například hřebeny Hrubého Jeseníku

C.

rozsáhlé nížinaté oblasti, například v Dolnomoravském úvalu

B.

oblasti v údolích řek, které lemují strmé svahy hor, např. Labe v Českém středohoří

Stručně zdůvodni, proč je správná právě tato odpověď, a ne jedna i druhá zbývající:

c. Během inverze teploty může docházet ke zhoršení kvality vzduchu. Meteorologické
stanice často naměří vyšší hodnoty prachových částic, oxidů dusíku či oxidu
siřičitého. Zdůvodni, proč dochází během inverze ke zhoršení kvality vzduchu:
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d. Grafy znázorňují průběh teploty v době inverze na horách (modrá linie) a v nížině
(oranžová linie) v zimním dni. Zakroužkuj A.–C. u grafu, který znázorňuje správný
průběh teploty na horách a v nížinách v době inverze teploty.

A

1,5 bodu
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B
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3

9 bodů

Úvodní text k úloze 3:
V okresním kole jste se v testu Zeměpisné olympiády setkali s tzv. kartografickou generalizací. Jedná
se o zjednodušení mapového obrazu vůči reálnému území. Čím je měřítko dané mapy menší – jinými
slovy čím větší území potřebujeme na daném papíře znázornit – tím je nutné i více zjednodušit
zakreslované prvky.
Kartografická generalizace využívá celou řadu metod, pomocí nichž je výsledná mapa zjednodušena
do konečné podoby. Důležitou metodou je výběr objektů – v rámci ní tvůrce mapy vybírá objekty,
které v mapě budou zobrazeny, a které nikoliv. Druhou důležitou metodou je grafická (geometrická)
generalizace. Při ní dochází k úpravě tvaru objektů (např. dopravních cest, hranic, tvaru lesních
areálů apod.). Třetí metodou je slučování objektů, kdy v mapě dochází zpravidla ke zmenšení počtu
objektů, např. vodních ploch, budov apod. Další metodou je prostorová redukce, při níž se v mapě
mění typ mapových znaků: z plošných znaků se stávají liniové nebo bodové, liniové se mění v bodové
či bodové se mění na plošné.

Zdroj: upraveno dle Bláha (2017)

a. Na obrázcích vidíš ve sloupci A ukázku mapy měřítka 1 : 5 000 a ve sloupci B mapy
6 bodů
měřítka 1 : 10 000, přičemž obrázky vedle sebe znázorňují vždy tutéž situaci v území.
Pro mapu ve sloupci B musela být oproti mapě ze sloupce A provedena větší kartografická
generalizace. Vedle obrázku ve sloupci B vždy napiš, o kterou metodu kartografické
generalizace se jedná. Vybírej metody uvedené v úvodním textu, přičemž ne všechny
vyjmenované metody použiješ.

A

Řešení:
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A

B

Řešení:

Řešení:

b. Mapa (její výřez), kterou vidíš na obrázku níže, byla vytvořena v měřítku 1 : 5 000.
3 body
Pokus se s využitím výše uvedených metod kartografické generalizace
zjednodušit mapový obsah pro mapu v měřítku 1 : 10 000. Zjednoduš především zobrazené
vodní toky a budovy pomocí metody výběru objektů.
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4

6 bodů

a. Graf znázorňuje strukturu jedné demografické charakteristiky ve vybraných státech.
Zakroužkuj, který název grafu A.–C. je správný.

podíl (v %)

0-5 let

6-25 let

26-65 let

2 body

66 let a více

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Albánie

Irsko

Paraguay

Somálsko

A.

podíl osob na celkovém počtu obyvatel ve čtyřech věkových kategoriích: 0–5 let, 6–25 let,
26–65 let, 66 a více let

B.

podíl osob zemřelých v důsledku zhoubných nádorů (takzvaných novotvarů) na celkovém
počtu úmrtí ve čtyřech věkových kategoriích: 0–5 let, 6–25 let, 26–65 let, 66 a více let

C.

podíl zemřelých na celkovém počtu úmrtí ve čtyřech věkových kategoriích: 0–5 let, 		
6–25 let, 26–65 let, 66 a více let

b. Státy světa se liší nejen v počtech zemřelých, ale i v nejčastějších příčinách úmrtí.
4 body
Níže jsou vyjmenovány čtyři příčiny úmrtí. Pomocí matematických znamének
větší než či menší než (>;<) vždy porovnej dvojici států podle podílu uvedené příčiny
úmrtí na celkovém počtu zemřelých v dané zemi.

		Súdán

Nádorová onemocnění: 			

Spojené království

Násilí:						

Norsko				

Nemoci oběhové systému: 			

Infekční choroby:				
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Keňa

Francie				
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky, obyčejná tužka (+ guma), pravítko

1

6 bodů

V tabulce jsou uvedeny údaje o zemědělském hospodaření ve čtyřech státech k roku 2016.
Přiřaď státy Argentina, Irák, Kanada a Tunisko do správných řádků tabulky.
Stát

Podíl pastvin na celkové
rozloze území (v %)

Podíl lesních ploch
na celkové rozloze
území (v %)

Podíl zavlažovaných
ploch z celkové rozlohy
zemědělské půdy (v %)

40

10

1,5

2

38

1,5

Argentina
Tunisko

31

Kanada
Irák

7

9

3,9

2

Hodnocení: Za každý správně přiřazený stát 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

11,2

Zdroj: FAO

2

9 bodů

a. Text popisuje vznik inverze teploty vzduchu na příkladu území Česka. Doplň slova
z rámečku do textu, přičemž ne všechna slova použiješ. Slova správně skloňuj.
klesat
teplý

–

–

léto

–

nízký

turbulentní

–

–

ohřívat

vypařovat se

–

–

ochladit
vysoký

–

–

stoupat

zima

–

–

3 body

studený

zrychlovat

Za normálních okolností teplota vzduchu v troposféře … klesá … se zvyšující se nadmořskou

výškou. Způsobuje to zemský povrch, který pohlcuje sluneční paprsky a atmosféru ... ohřívá ... .
Lehčí ... teplý ... vzduch pak stoupá, zatímco ... studený ... proudí na jeho místo.

Někdy však dochází k porušení až otočení tohoto jevu, čemuž se odborně říká inverze teploty
vzduchu. Tehdy teplota s rostoucí nadmořskou výškou ... stoupá ... . V ... létě ... to umožňuje
například vznik rosy na zemském povrchu.

Hodnocení: Za každé správně doplněné slovo 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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b. Vznik inverze teploty může být zapříčiněn i reliéfem dané oblasti, kdy chladný vzduch 1,5 bodu
stéká po svazích do údolí pod teplý vzduch. Z nabídky A.–C. vyber a zakroužkuj
oblast, která se bude vyznačovat největší pravděpodobností vzniku tohoto typu inverze
teploty.
A.

B.

hřebeny nejvyšších českých pohoří, například hřebeny Hrubého Jeseníku

C.

rozsáhlé nížinaté oblasti, například v Dolnomoravském úvalu

oblasti v údolích řek, které lemují strmé svahy hor, např. Labe v Českém středohoří

Hodnocení: Za správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: B.

Stručně zdůvodni, proč je správná právě tato odpověď, a ne jedna i druhá zbývající:
Hodnocení: Klíčové jsou informace o převýšení (0,5 bodu) a uzavření chladného vzduchu v údolí
(0,5 bodu).
Příklad řešení:
• Ve variantě B. steče chladný vzduch do údolí, kde je uzavřen okolním reliéfem.
• Ve variantě A. se nachází chladný vzduch v nejvyšších partiích na hřebeni, lze tedy očekávat,
že naopak bude ještě stékat do údolí.
• Ve variantě C. se jedná o oblast s nízkou výškovou členitostí, chladný vzduch nemá kam níže stékat.
c. Během inverze teploty může docházet ke zhoršení kvality vzduchu. Meteorologické
stanice často naměří vyšší hodnoty prachových částic, oxidů dusíku či oxidu
siřičitého. Zdůvodni, proč dochází během inverze ke zhoršení kvality vzduchu:

3 body

Hodnocení: Klíčové je vyjádření, že studený vzduch je těžký, nepromíchává se s výše položeným teplým
(1,5 bod) a že se zplodiny nerozptylují a hromadí se v nízkých polohách (1,5 bod).
Příklad řešení: Studený vzduch je těžký, proto nestoupá, neředí (nepromíchává) se s teplejším
vzduchem, který se nachází nad ním. Zplodiny z průmyslových podniků či automobilové dopravy
se tak v nižších nadmořských výškách (zejména v údolích) hromadí (zvyšuje se jejich koncentrace),
nerozptylují se do okolí, a tím se zhoršuje kvalita vzduchu.
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d. Grafy znázorňují průběh teploty v době inverze na horách (modrá linie) a v nížině
(oranžová linie) v zimním dni. Zakroužkuj A.–C. u grafu, který znázorňuje správný
průběh teploty na horách a v nížinách v době inverze teploty.

A

1,5 bodu

14
12

teplota (v °C)

10
8
6

4
2

0
-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hodina

B

14
12

teplota (v °C)

10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hodina

C

14
12

teplota (v °C)

10
8

6
4
2
0
-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hodina

Hodnocení: Za správnou odpověď 1,5 bodu.
Řešení: Graf A.
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3

9 bodů

Úvodní text k úloze 3:
V okresním kole jste se v testu Zeměpisné olympiády setkali s tzv. kartografickou generalizací. Jedná
se o zjednodušení mapového obrazu vůči reálnému území. Čím je měřítko dané mapy menší – jinými
slovy čím větší území potřebujeme na daném papíře znázornit – tím je nutné i více zjednodušit
zakreslované prvky.
Kartografická generalizace využívá celou řadu metod, pomocí nichž je výsledná mapa zjednodušena
do konečné podoby. Důležitou metodou je výběr objektů – v rámci ní tvůrce mapy vybírá objekty,
které v mapě budou zobrazeny, a které nikoliv. Druhou důležitou metodou je grafická (geometrická)
generalizace. Při ní dochází k úpravě tvaru objektů (např. dopravních cest, hranic, tvaru lesních
areálů apod.). Třetí metodou je slučování objektů, kdy v mapě dochází zpravidla ke zmenšení počtu
objektů, např. vodních ploch, budov apod. Další metodou je prostorová redukce, při níž se v mapě
mění typ mapových znaků: z plošných znaků se stávají liniové nebo bodové, liniové se mění v bodové
či bodové se mění na plošné.

Zdroj: upraveno dle Bláha (2017)

a. Na obrázcích vidíš ve sloupci A ukázku mapy měřítka 1 : 5 000 a ve sloupci B mapy
6 bodů
měřítka 1 : 10 000, přičemž obrázky vedle sebe znázorňují vždy tutéž situaci v území.
Pro mapu ve sloupci B musela být oproti mapě ze sloupce A provedena větší kartografická
generalizace. Vedle obrázku ve sloupci B vždy napiš, o kterou metodu kartografické
generalizace se jedná. Vybírej metody uvedené v úvodním textu, přičemž ne všechny
vyjmenované metody použiješ.

A

Řešení: ... slučování objektů ...
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A

B

Řešení: ... prostorová redukce ...

Řešení: ... grafická (geometrická) generalizace ... (pozn. pro hodnotitele: stačí aby bylo
uvedeno pouze jedno z přídavných jmen)
Hodnocení: Za každou správnou odpověď 2 body.
b. Mapa (její výřez), kterou vidíš na obrázku níže, byla vytvořena v měřítku 1 : 5 000.
3 body
Pokus se s využitím výše uvedených metod kartografické generalizace
zjednodušit mapový obsah pro mapu v měřítku 1 : 10 000. Zjednoduš především zobrazené
vodní toky a budovy pomocí metody výběru objektů.

Hodnocení: 1,5 bodu za snížení počtu plošně nejmenších budov, 1,5 bodu za snížení počtu vodních
toků. Budou-li generalizovány další prvky (např. snížení počtu cest), nehodnotit.
Příklad řešení: Viz mapa.
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4

6 bodů

a. Graf znázorňuje strukturu jedné demografické charakteristiky ve vybraných státech.
Zakroužkuj, který název grafu A.–C. je správný.

podíl (v %)

0-5 let

6-25 let

26-65 let

2 body

66 let a více

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Albánie

Irsko

Paraguay

Somálsko

A.

podíl osob na celkovém počtu obyvatel ve čtyřech věkových kategoriích: 0–5 let, 6–25 let,

B.

podíl osob zemřelých v důsledku zhoubných nádorů (takzvaných novotvarů) na celkovém

C.

26–65 let, 66 a více let

počtu úmrtí ve čtyřech věkových kategoriích: 0–5 let, 6–25 let, 26–65 let, 66 a více let

podíl zemřelých na celkovém počtu úmrtí ve čtyřech věkových kategoriích: 0–5 let,
6–25 let, 26–65 let, 66 a více let

Hodnocení: Za správnou odpověď 2 body.
Řešení: C.
b. Státy světa se liší nejen v počtech zemřelých, ale i v nejčastějších příčinách úmrtí.
4 body
Níže jsou vyjmenovány čtyři příčiny úmrtí. Pomocí matematických znamének
větší než či menší než (>;<) vždy porovnej dvojici států podle podílu uvedené příčiny
úmrtí na celkovém počtu zemřelých v dané zemi.
Nádorová onemocnění: 			

Spojené království

Násilí:						

Norsko		

Nemoci oběhové systému: 			

Infekční choroby:				

Rusko			

Francie		

>
>
<
<

Hodnocení: Za každé správně doplněné matematické znaménko 1 bod.
Řešení: Viz text.
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MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1-

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

A

B

A

C

D

B

C

D

B

C

B

3

A

4

A

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

A

B

C

D

C

D

2

7
8
9
10

A
A

A

B
B

B

C

D

D

C

D

C

D

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Pokud je u některé otázky zakroužkováno více možností,
tak se za danou otázku počítá 0 bodů.
Řešení: Viz tabulka.
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PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory, kalkulačka (ne v mobilním telefonu)
Základní informace:
Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy v okrese Praha-západ, asi 20 km jižně od Prahy v kopcovité

krajině 3 km od pravého břehu Sázavy. Ve středověku zde byly významné zlaté doly, dnes je město
centrem sídelní a rekreační oblasti. Žije zde přibližně 4 700 obyvatel.

Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit

postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak, jak budete procházet územím. Celkem projdete
pět stanovišť v pořadí, jaké vám určí vedoucí vaší skupiny (jeden z organizátorů). Na každém
stanovišti vás čeká několik úkolů, vždy si pečlivě pročtěte zadání a zaznamenejte všechny
potřebné informace, na stanoviště se již nebudete vracet.
Důležité upozornění:
Zapamatujte si číslo své skupiny a po celou dobu terénního cvičení vždy dbejte pokynů

vedoucího své skupiny. Dbejte také pokynů ostatních organizátorů, nepřidávejte se k jiné

skupině a ani se nevydávejte na následující stanoviště bez ostatních. Přesuny mezi stanovišti
probíhají hromadně. Při pohybu v terénu dbejte své osobní bezpečnosti.

Pamatujte, že přestože se pohybujete ve skupině, nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém

vlastním pracovním listu. Komise nebude vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu,
ale každý list zvlášť.

Během terénního cvičení je zákaz používat mobilní telefony! V případě porušení tohoto
pravidla riskujete diskvalifikaci ze soutěže.
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Úkol č. 1: parkoviště Jana Morávka
Autor: Silvie R. Kučerová, Petr Trahorsch
a. Nacházíte se na začátku ulice Jana Morávka. Prohlédněte si zobrazení území
2 body
na výřezu z hlavního výkresu územního plánu města Jílového u Prahy.
Vypište názvy funkčního využití ploch, které se zde a v bezprostředním okolí
v současnosti nacházejí. U každé plochy stručně (heslovitě) charakterizujte její stávající
stav, zdůrazněte její pozitiva a negativa, pravděpodobné problémy.
názvy funkčního využití ploch
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b. Na parkovišti, u něhož nyní stojíte, je záměrem investora vybudovat autobusové
4 body
nádraží. Stávající autobusové nádraží se nachází na náměstí (kde jste vystupovali).
Porovnejte obě stanoviště (plochu v ulici Jana Morávka a autobusové stanoviště
na náměstí) a napište výhody (pozitiva, silné stránky) a nevýhody (negativa, slabé
stránky) každého z nich pro využití k autobusové dopravě. Přidejte také potenciální
příležitosti do budoucna a naopak hrozby, které by provoz autobusového nádraží v každé
lokalitě mohl přinést.
Dospějte k závěru, které místo se jeví pro účel autobusového nádraží vhodnější,
své rozhodnutí stručně zdůvodněte a uveďte případné podmínky, za kterých lze provoz
autobusového nádraží v dané lokalitě realizovat.
parkoviště v ulici Jana Morávka:
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

náměstí:
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

závěr:
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Úkol č. 2: nově vznikající část města
Autor: Radek Pileček

V území, ve kterém se nyní nacházíte, započala výstavba rodinných domů. Pozorně si území
prohlédněte a vyřešte následující úlohy:

a. Do přiloženého leteckého snímku zájmové oblasti z roku 2016 zakreslete
2 body
silnice, které zde byly nově vybudované a na leteckém snímku oproti
aktuálnímu stavu chybí. Dále také zakreslete alespoň dva rodinné domy, které zde byly
postaveny v průběhu posledních tří let.

b. V příštích několika letech v území vznikne množství dalších domů. Tento rozvoj je
2 body
ukázkou procesu rezidenční suburbanizace, v rámci níž, dochází k výraznému
zvyšování počtu domů a obyvatel v zázemí velkých měst (v tomto případě Prahy). Velká část
těchto obyvatel sice dojíždí do zaměstnání do Prahy, ale bydlet v ní nechce.
Napište dvě výhody a dvě nevýhody bydlení v suburbiu Jílového u Prahy.
Výhody:

Nevýhody:
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c. Nyní se zkuste nad problematikou zamyslet z pohledu vedení města a napište
dvě výhody a dvě nevýhody přítomnosti suburbia v Jílovém u Prahy.

2 body

Výhody:
Nevýhody:
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Úkol č. 3: pod skládkou skládka
Autor: Miroslav Šobr, Jan Pulec, Jakub Jelen

a. Určete objem materiálu (v m3), který je uložen na skládce. V mapě byly naměřeny
následující hodnoty ploch jednotlivých vrstevnic. Víte, že základna skládky leží
v nadmořské výšce 410 m n. m., nejvyšší bod má potom kótu 432 m n. m.
hodnota vrstevnice (m n. m.)

plocha vrstevnice (m2)

410

21000

425

7500

415
420
430
Postup řešení:

3 body

16000
11000
4000

432

0

Pro graficko-početní výpočet využijte přiložený milimetrový papír, na který ve vhodném měřítku
vyneste hodnotu plochy vrstevnice a nadmořské výšky. Propojením těchto bodů dostanete objemovou
křivku skládky. Objem pak určíte na základě vypočteného měřítka (výškové metry x plocha),
např. pro jeden čtvereční centimetr a vynásobíte jím plochu ohraničenou objemovou křivkou.
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b. Z analýzy odpadového hospodářství v obci Jílové u Prahy byly zjištěny
3 body
následující údaje o svozu směsného komunálního odpadu (SKO). V roce 2017
bylo firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. průměrně týdně svezeno následující
množství nádob pro sběr SKO. Náklady na svoz SKO činili v tomto roce 3,7 mil. Kč.
110 – 120 l nádoby (pro účely úkolu počítejte s jejich průměrem) ....................................... 850 ks
240 l nádoby ................................................................................................................................................... 225 ks
1100 l nádoby ................................................................................................................................................ 135 ks
6500 l nádoby ................................................................................................................................................ 6ks

skutečné celkové množství svezeného SKO v roce 2017 ............................................................ 1249 t
měrná hmotnost odpadu .......................................................................................................................... 113 kg / m3
Obsah svezeného SKO:

2% 2%

2%
směsný komunální odpad

6%

16%

biologicky rozložitelný
odpad
49%

tříděný odpad (plast, papír,
sklo)
nebezpečný odpad
tkaniny

23%
nerozbalené potraviny

Zdroj: Šauer 2018

Náklady obce Jílové u Prahy na svoz odpadu:
směsný komunální odpad ................................ 2963,- Kč/t
biologicky rozložitelný odpad ........................ 2370,- Kč/t
tříděný odpad ........................................................ 1581,- Kč/t
nebezpečný odpad ............................................... 0,- Kč/t
textil .......................................................................... 0,- Kč/t
nerozbalené potraviny ...................................... 2370,- Kč/t
kov .............................................................................. -3500,- Kč/t

I. Pokud předpokládáme, že by na skládce byl uložen pouze SKO (což však není reálné). Jak dlouho
by tato skládka mohla obci sloužit? Předpokládejte svoz pouze z obce Jílové a v průběhu let
by kolísal kolem výše uvedené roční hodnoty. Zároveň víte, že díky kompaktoru odpadu se dosáhne
zhutnění cca 1 t/m3. Při tomto úkolu zanedbejte množství materiálu navezeného na skládku
při rekultivaci.
Pro obec Jílové by za daných okolností mohla skládka sloužit cca ................................. let
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II. Pokud by se obci podařilo docílit plné zodpovědnosti občanů a veškerý SKO by byl
správně vytříděn, jaké prostředky určené na svoz SKO by za rok 2017 město ušetřilo?
Nezapomeňte započítat náklady vytříděného odpadu.
Postup řešení (doplňte text i tabulku):
celkové množství svezeného SKO =
typ odpadu

množství (t)

cena (Kč)

směsný komunální odpad
biologicky rozložitelný odpad
tříděný odpad
nebezpečný odpad
textil
nerozbalené potraviny
kov
celkové náklady na svezený SKO (správně vytříděný) by byly .......................................................... Kč
úspora z původní částky 3 700 000 Kč je cca ............................ %
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4

6 bodů

Úkol č. 4: z vrcholu jílovské skládky
Autor: Jakub Jelen
Z jílovské skládky máte velmi pěkný rozhled do okolí. Projděte se po jejím vrcholu a vyřešte
následující úlohy:
a. Pokud možno z nejvyššího vrcholu skládky odhadněte vzdálenosti (vzdušnou
čarou) k následujícím objektům:

2 body

Východním směrem pod azimutem 78° vidíte v lesích špičku vodárenské věže
Vzdálenost: ........................................................... metrů (tolerance 150 metrů)

Severozápadním směrem pod azimutem 310° vidíte komín cihelny ve vesnici Radlík
Vzdálenost: ........................................................... metrů (tolerance 50 metrů)

b. Do přiložení katastrální mapy nakreslete využití území v okolí skládky. Vytvořte
si vlastní typologii a nezapomeňte uvést legendu. Počet kategorií není omezen.

c. Při pohledu na skládku a její okolí se zamyslete nad tím, já pozitiva či naopak
negativa / rizika může zahrnovat má její umístění právě zde.
Berte v úvahu např. vzdálenost od nejbližších obcí, místní obyvatele, dopravní dostupnost
pro nákladní automobily, umístění skládky v terénu apod.
pozitiva
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Úkol č. 5: Jílovský potok
Autor: Miroslav Šobr

a. K měření průtoku vody drobných toků či k určování vydatnosti pramenů se používají
4 body
kalibrované nádoby. Ideálním místem je proto jakékoliv místo, kde soustředěně
vytéká buď z trubky jako v našem případě nebo kde voda teče přes měrný přeliv. Určete průtok
vody v Jílovském potoce pomocí kalibrované nádoby. Měření zopakujte třikrát a z měření
určete průměrnou hodnotu. Případná chybná měření vyřaďte nebo zopakujte.
Pomůcky:
• kalibrovaná nádoba o objemu 9,8 litru
• stopky
měření

1

2

3

čas

průtok

b. Kvalita vody Jílovského potoka
2 body
Úvodní text:
Česká státní norma (ČSN 75 7221) „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“ je jedním
ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. Stanovuje limity
pro pět tříd jakosti:
I. třída – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností,
při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí
v tocích.
II. třída – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého
a udržitelného ekosystému.
III. třída – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého,
vyváženého a udržitelného ekosystému
IV. třída – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
nevyváženého ekosystému.
V. třída – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
silně nevyváženého ekosystému.
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Podle přiložených tabulek rozhodněte, do jaké třídy jakosti se řadí voda v Jílovském potoce,
podle vybraných ukazatelů z rozboru vzorku vody z října 2018. Celková třída se určí tak,
že stanovíte pro jednotlivé ukazatele třídu kvality (doplňte do volného sloupce) a výslednou
třídu kvality vody stanovíte podle nejhoršího nalezeného parametru.
Naměřené hodnoty:
ukazatel

jednotka

naměřená hodnota
ve vzorku

Chloridy

mg/l

25,9

Konduktivita (elektrická
vodivost)

mS/m

69,9

mg/l

24,5

mg/l

0,0005

Sírany

Dusík celkový

CHSK (chemická
spotřeba kyslíku)
BSK-5 (biochemická
spotřeba kyslíku)
Kadmium
Olovo

Mezní hodnoty tříd kvality vody:

mg/l

stanovená třída
kvality

122

mg/l

4

mg/l

2,6

mg/l

0,005

třída kvality

ukazatel

měrná
jednotka

Chloridy

mg/l

<50

<200

<300

<400

>400

Konduktivita

mS/cm

<40

<70

<110

<160

>160

CHSK

mg/l

<15

<25

μg/l

<0,2

<0,3

Sírany

Dusík celkový
BSK-5

Kadmium
Olovo

mg/l

mg/l

mg/l
μg/l

I

<80
<3

<2

<3

II

<150
<6

<5

<8

III

<250
<10

<35

<10

<0,45
<15

IV

<300
<14

<55

<15

<1,3
<30

V

>300
>14

>55

>15

>1,3
>30

Výsledná třída kvality vody v Jílovském potoce podle odběru z října 2018 je: .............................
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PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory, kalkulačka (ne v mobilním telefonu)
Základní informace:
Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy v okrese Praha-západ, asi 20 km jižně od Prahy v kopcovité

krajině 3 km od pravého břehu Sázavy. Ve středověku zde byly významné zlaté doly, dnes je město
centrem sídelní a rekreační oblasti. Žije zde přibližně 4 700 obyvatel.

Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit

postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak, jak budete procházet územím. Celkem projdete
pět stanovišť v pořadí, jaké vám určí vedoucí vaší skupiny (jeden z organizátorů). Na každém
stanovišti vás čeká několik úkolů, vždy si pečlivě pročtěte zadání a zaznamenejte všechny
potřebné informace, na stanoviště se již nebudete vracet.
Důležité upozornění:
Zapamatujte si číslo své skupiny a po celou dobu terénního cvičení vždy dbejte pokynů

vedoucího své skupiny. Dbejte také pokynů ostatních organizátorů, nepřidávejte se k jiné

skupině a ani se nevydávejte na následující stanoviště bez ostatních. Přesuny mezi stanovišti
probíhají hromadně. Při pohybu v terénu dbejte své osobní bezpečnosti.

Pamatujte, že přestože se pohybujete ve skupině, nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém

vlastním pracovním listu. Komise nebude vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu,
ale každý list zvlášť.

Během terénního cvičení je zákaz používat mobilní telefony! V případě porušení tohoto
pravidla riskujete diskvalifikaci ze soutěže.
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Úkol č. 1: parkoviště Jana Morávka
Autor: Silvie R. Kučerová, Petr Trahorsch
a. Nacházíte se na začátku ulice Jana Morávka. Prohlédněte si zobrazení území
2 body
na výřezu z hlavního výkresu územního plánu města Jílového u Prahy.
Vypište názvy funkčního využití ploch, které se zde a v bezprostředním okolí
v současnosti nacházejí. U každé plochy stručně (heslovitě) charakterizujte její stávající
stav, zdůrazněte její pozitiva a negativa, pravděpodobné problémy.
názvy funkčního využití ploch

charakteristika stávajícího stavu

smíšené obytné území

bytové i rodinné domy, dominují nízkopodlažní bytové
panelové domy, uspokojivý stav

plochy pro občanskou vybavenost

běžný obchod s potravinami (večerka); pneuservis
areál oplocený a oddělený od veřejného
prostoru, nepředpokládá se výraznější hluk během
jeho provozu

parkoviště

spíše provizorní řešení, zpevněný povrch, chybí zeleň
oddělující (zastiňující) parkoviště od okolí, případně
zelené řešení parkovací plochy

místní komunikace

standardní komunikace prom místní provoz

silnice II. třídy

křižovatka s místní komunikací spíše užší, málo místa
pro vytočení velkých vozidel

Hodnocení: Za správně vypsané názvy funkčního využití ploch až 1 bod, za výstižnou charakteristiku
až 1 bod.
Řešení: Příklad řešení viz tabulka.
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b. Na parkovišti, u něhož nyní stojíte, je záměrem investora vybudovat autobusové
4 body
nádraží. Stávající autobusové nádraží se nachází na náměstí (kde jste vystupovali).
Porovnejte obě stanoviště (plochu v ulici Jana Morávka a autobusové stanoviště
na náměstí) a napište výhody (pozitiva, silné stránky) a nevýhody (negativa, slabé
stránky) každého z nich pro využití k autobusové dopravě. Přidejte také potenciální
příležitosti do budoucna a naopak hrozby, které by provoz autobusového nádraží v každé
lokalitě mohl přinést.
Dospějte k závěru, které místo se jeví pro účel autobusového nádraží vhodnější,
své rozhodnutí stručně zdůvodněte a uveďte případné podmínky, za kterých lze provoz
autobusového nádraží v dané lokalitě realizovat.
parkoviště v ulici Jana Morávka:
silné stránky
•

slabé stránky

plocha s jedinou funkcí (funkce vzájemně •
nekolidují)

sevřenost v zástavbě, blízkost obytných
domů

příležitosti

hrozby
•

•

při citlivé rekonstrukci a ozelenění
zvýšení kvality plochy

•

nadměrný hluk a provoz v blízkosti
obytných domů
zvýšený pohyb počtu osob, pro něž v okolí
není další občanská vybavenost (např.
obchody)

náměstí:
silné stránky
•
•

slabé stránky

lokalizace v jednoznačném centru sídla
možnost vyřízení dalších potřeb
cestujících (nákup, služby...)

•

dopravní zátěž veřejného prostoru

příležitosti
•

hrozby

příjezd cestujících do centra, „živé“
centrum, kde jsou v provozu další služby

•

dominance dopravní funkce a související
úprava plochy s dominantně
reprezentativní funkcí

Závěr: Autobusové nádraží slouží i krátkodobému dočasnému stání autobusů čekajících
na další provoz. Je tedy vhodnější pokud jsou autobusy krátkodobě odstaveny na místě, které
není zároveň ústředním veřejným prostorem jako v případě náměstí. Budou-li současně
zachovány zastávky také na náměstí, aby měli cestující možnost vystoupit/nastoupit
dříve a vyřídit si v tomto prostoru nákupy, využít služby apod., je vhodnější vybudovat
počáteční stanici v ulici Jana Morávka. Nádraží musí být vybudováno urbanisticky citlivě
s ohledem na okolní zástavbu, mít důstojné a moderní zázemí (čekárnu, občerstvení, veřejné
WC), dostatek zeleně a musí být bezpečně vyřešeno jeho dopravní napojení na stávající
komunikace.
Hodnocení: Za každou vyplněnou tabulku 1 bod. Za závěr 2 body.
Řešení: Příklady řešení viz tabulky a text – klíčová je přesvědčivá argumentace, nikoli jediné správné
řešení a jednoznačná „pravda“.
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2

6 bodů

Úkol č. 2: nově vznikající část města
Autor: Radek Pileček

V území, ve kterém se nyní nacházíte, započala výstavba rodinných domů. Pozorně si území
prohlédněte a vyřešte následující úlohy:

a. Do přiloženého leteckého snímku zájmové oblasti z roku 2016 zakreslete
2 body
silnice, které zde byly nově vybudované a na leteckém snímku oproti
aktuálnímu stavu chybí. Dále také zakreslete alespoň dva rodinné domy, které zde byly
postaveny v průběhu posledních tří let.

Hodnocení: Za správně zakreslené silnice 1 bod, za správně zakreslené domy 1 bod.
Řešení: Viz obrázek.
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b. V příštích několika letech v území vznikne množství dalších domů. Tento rozvoj je
2 body
ukázkou procesu rezidenční suburbanizace, v rámci níž, dochází k výraznému
zvyšování počtu domů a obyvatel v zázemí velkých měst (v tomto případě Prahy). Velká část
těchto obyvatel sice dojíždí do zaměstnání do Prahy, ale bydlet v ní nechce.
Napište dvě výhody a dvě nevýhody bydlení v suburbiu Jílového u Prahy.

Výhody: kvalitní životní prostředí, blízkost přírody, levnější náklady na život

Nevýhody: delší dojíždění do zaměstnání, nedostatek služeb (kultura, sportovní
či zdravotnická zařízení apod.)
Hodnocení: Za správné doplnění výhod 1 bod, za doplnění nevýhod 1 bod.
Řešení: Příklady řešení viz text.
c. Nyní se zkuste nad problematikou zamyslet z pohledu vedení města a napište
dvě výhody a dvě nevýhody přítomnosti suburbia v Jílovém u Prahy.

2 body

Výhody: vyšší výběr daní, přírůstek obyvatel v produktivním věku, ekonomický potenciál
(kupní síla pro obchody, restaurace)
Nevýhody: vyšší náklady města na údržbu cest, veřejné osvětlení, vyšší počet žáků ve školách,
vyšší dopravní zátěž
Hodnocení: Za správné doplnění výhod 1 bod, za doplnění nevýhod 1 bod.
Řešení: Příklady řešení viz text.
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3

6 bodů

Úkol č. 3: pod skládkou skládka
Autor: Miroslav Šobr, Jan Pulec, Jakub Jelen

a. Určete objem materiálu (v m3), který je uložen na skládce. V mapě byly naměřeny
následující hodnoty ploch jednotlivých vrstevnic. Víte, že základna skládky leží
v nadmořské výšce 410 m n. m., nejvyšší bod má potom kótu 432 m n. m.
hodnota vrstevnice (m n. m.)

plocha vrstevnice (m2)

410

21000

425

7500

415

16000

420

11000

430
Postup řešení:

3 body

4000

432

0

Pro graficko-početní výpočet využijte přiložený milimetrový papír, na který ve vhodném měřítku
vyneste hodnotu plochy vrstevnice a nadmořské výšky. Propojením těchto bodů dostanete objemovou
křivku skládky. Objem pak určíte na základě vypočteného měřítka (výškové metry x plocha),
např. pro jeden čtvereční centimetr a vynásobíte jím plochu ohraničenou objemovou křivkou.
Řešení:

Hodnocení: Za správný postup a výsledek celkem 3 body
Řešení: Viz obrázek.
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b. Z analýzy odpadového hospodářství v obci Jílové u Prahy byly zjištěny
3 body
následující údaje o svozu směsného komunálního odpadu (SKO). V roce 2017
bylo firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. průměrně týdně svezeno následující
množství nádob pro sběr SKO. Náklady na svoz SKO činili v tomto roce 3,7 mil. Kč.
110 – 120 l nádoby (pro účely úkolu počítejte s jejich průměrem) ....................................... 850 ks
240 l nádoby ................................................................................................................................................... 225 ks
1100 l nádoby ................................................................................................................................................ 135 ks
6500 l nádoby ................................................................................................................................................ 6ks

skutečné celkové množství svezeného SKO v roce 2017 ............................................................ 1249 t
měrná hmotnost odpadu .......................................................................................................................... 113 kg / m3
Obsah svezeného SKO:

2% 2%

2%

směsný komunální odpad

6%

16%

biologicky rozložitelný
odpad
49%

tříděný odpad (plast, papír,
sklo)
nebezpečný odpad
tkaniny

23%
nerozbalené potraviny

Zdroj: Šauer 2018

Náklady obce Jílové u Prahy na svoz odpadu:
směsný komunální odpad ................................ 2963,- Kč/t
biologicky rozložitelný odpad ........................ 2370,- Kč/t
tříděný odpad ........................................................ 1581,- Kč/t
nebezpečný odpad ............................................... 0,- Kč/t
textil .......................................................................... 0,- Kč/t
nerozbalené potraviny ...................................... 2370,- Kč/t
kov .............................................................................. -3500,- Kč/t

I. Pokud předpokládáme, že by na skládce byl uložen pouze SKO (což však není reálné). Jak dlouho
by tato skládka mohla obci sloužit? Předpokládejte svoz pouze z obce Jílové a v průběhu let
by kolísal kolem výše uvedené roční hodnoty. Zároveň víte, že díky kompaktoru odpadu se dosáhne
zhutnění cca 1 t/m3. Při tomto úkolu zanedbejte množství materiálu navezeného na skládku
při rekultivaci.
Pro obec Jílové by za daných okolností mohla skládka sloužit cca ... 195 … let
Hodnocení: Za správný výsledek 1 bod.
Řešení: 1249 t svezeného odpadu / rok = 1249 m3 na skládce
výpočet: 243 600 / 1249 = 195,04
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II. Pokud by se obci podařilo docílit plné zodpovědnosti občanů a veškerý SKO by byl
správně vytříděn, jaké prostředky určené na svoz SKO by za rok 2017 město ušetřilo?
Nezapomeňte započítat náklady vytříděného odpadu.

Postup řešení (doplňte text i tabulku):
celkové množství svezeného SKO = 1249 t
typ odpadu

množství (t)

cena (Kč)

směsný komunální odpad

612

1 813 385

biologicky rozložitelný odpad

287

680 901

tříděný odpad

200

316 200

nebezpečný odpad

75

0

textil

25

0

nerozbalené potraviny

25

59 250

kov

25

- 87 500

celkové náklady na svezený SKO (správně vytříděný) by byly … 2 782 236 … Kč
úspora z původní částky 3 700 000 Kč je cca … 25 … %
Hodnocení: Za správně doplněné údaje v tabulce 1 bod, za správný výsledek 1 bod.
Řešení: Viz tabulka a text.
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4

6 bodů

Úkol č. 4: z vrcholu jílovské skládky
Autor: Jakub Jelen
Z jílovské skládky máte velmi pěkný rozhled do okolí. Projděte se po jejím vrcholu a vyřešte
následující úlohy:
a. Pokud možno z nejvyššího vrcholu skládky odhadněte vzdálenosti (vzdušnou
čarou) k následujícím objektům:

2 body

Východním směrem pod azimutem 78° vidíte v lesích špičku vodárenské věže
Vzdálenost: … 1 300 metrů … (tolerance 150 metrů)

Severozápadním směrem pod azimutem 310° vidíte komín cihelny ve vesnici Radlík
Vzdálenost: … 440 metrů … (tolerance 50 metrů)

Hodnocení: Za každý správně doplněný údaj v toleranci 1 bod.
Řešení: Viz text.

b. Do přiložení katastrální mapy nakreslete využití území v okolí skládky. Vytvořte
si vlastní typologii a nezapomeňte uvést legendu. Počet kategorií není omezen.

3 body

Hodnocení: Za správně zakreslené plochy včetně 2 body, za správné vytvoření legendy 1 bod.
Řešení: Viz přiložený ortofoto snímek.

c. Při pohledu na skládku a její okolí se zamyslete nad tím, já pozitiva či naopak
negativa / rizika může zahrnovat má její umístění právě zde.
Berte v úvahu např. vzdálenost od nejbližších obcí, místní obyvatele, dopravní dostupnost
pro nákladní automobily, umístění skládky v terénu apod.
pozitiva

negativa / rizika

dostatečná vzdálenost od obcí

sesunutí svahu při prudkých deštích

zakomponovaná do terénu (není při příjezdu
příliš vidět)

možný zápach v obci Radlík

v relativně nezastavěném území (otázka
rozrůstání suburbia)

kontaminace podzemní vody

1 bod

Hodnocení: Za správně uvedená pozitiva 0,5 bodu, za správně uvedená negativa 0,5 bodu.
Řešení: Příklady viz tabulka.
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5

6 bodů

Úkol č. 5: Jílovský potok
Autor: Miroslav Šobr

a. K měření průtoku vody drobných toků či k určování vydatnosti pramenů se používají
4 body
kalibrované nádoby. Ideálním místem je proto jakékoliv místo, kde soustředěně
vytéká buď z trubky jako v našem případě nebo kde voda teče přes měrný přeliv. Určete průtok
vody v Jílovském potoce pomocí kalibrované nádoby. Měření zopakujte třikrát a z měření
určete průměrnou hodnotu. Případná chybná měření vyřaďte nebo zopakujte.
Pomůcky:
• kalibrovaná nádoba o objemu 9,8 litru
• stopky
měření

1

2

3

čas
průtok
Hodnocení: Za výpočet průtoku z času 2 body, za výpočet výsledku 2 body.
Řešení: Zjištění průtoku vody v Jílovském potoce závisí na individuálním měření; průměrný průtok činí
0,71 m3/s.
b. Kvalita vody Jílovského potoka
2 body
Úvodní text:
Česká státní norma (ČSN 75 7221) „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“ je jedním
ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. Stanovuje limity
pro pět tříd jakosti:
I. třída – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností,
při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí
v tocích.
II. třída – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého
a udržitelného ekosystému.
III. třída – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého,
vyváženého a udržitelného ekosystému
IV. třída – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
nevyváženého ekosystému.
V. třída – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
silně nevyváženého ekosystému.
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Podle přiložených tabulek rozhodněte, do jaké třídy jakosti se řadí voda v Jílovském potoce,
podle vybraných ukazatelů z rozboru vzorku vody z října 2018. Celková třída se určí tak,
že stanovíte pro jednotlivé ukazatele třídu kvality (doplňte do volného sloupce) a výslednou
třídu kvality vody stanovíte podle nejhoršího nalezeného parametru.
Naměřené hodnoty:
ukazatel

jednotka

naměřená hodnota
ve vzorku

stanovená třída
kvality

Chloridy

mg/l

25,9

I

mS/m

69,9

II

mg/l

24,5

II

mg/l

0,0005

IV

Sírany

Konduktivita (elektrická
vodivost)
Dusík celkový

CHSK (chemická
spotřeba kyslíku)
BSK-5 (biochemická
spotřeba kyslíku)
Kadmium
Olovo

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

122

II

4

II

2,6

II

II

0,005

Mezní hodnoty tříd kvality vody:

třída kvality

ukazatel

měrná
jednotka

Chloridy

mg/l

<50

<200

<300

<400

>400

Konduktivita

mS/cm

<40

<70

<110

<160

>160

CHSK

mg/l

<15

<25

μg/l

<0,2

<0,3

Sírany

Dusík celkový
BSK-5

Kadmium
Olovo

mg/l

mg/l

mg/l
μg/l

I

<80
<3

<2

<3

II

<150
<6

<5

<8

III

<250
<10

<35

<10

<0,45
<15

IV

<300
<14

<55

V

>300
>14

>55

<15

>15

<1,3

>1,3

<30

>30

Výsledná třída kvality vody v Jílovském potoce podle odběru z října 2018 je: ... IV ...
Hodnocení: Za správně stanovené třídy kvality 1 bod, za správně určenou výslednou kvalitu vody 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika/Česko: školní atlas
pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): K řešení následujících úloh máte k dispozici
Školní atlas světa a Školní atlas dnešního světa. U některých úloh je uvedeno, jaký atlas
máte k jejich řešení použít, v jiných se musíte pro vhodný atlas rozhodnout sami či pracovat
s oběma najednou. Nezapomeňte, že se v atlasech nachází mimo map také velké množství
doplňkových informací v textové či jiné podobě.

1

6 bodů

S pomocí atlasů odhalte sedm chyb v následujícím textu. Nesprávnou informaci vždy
podtrhněte, označte číslem a na řádky pod textem napište správné znění.
V Česku existují území, ve kterých hustota zalidnění klesá pod hodnotu 10 obyv./km2, zároveň

však pouze v Čechách nalezneme oblasti, ve kterých hustota zalidnění přesahuje hodnotu

200 obyv./km2. V roce 2015 zaznamenalo Česko přirozený přírůstek obyvatel, avšak hodnota

migračního salda byla záporná. Slovensko pak zaznamenalo v roce 2015 přirozený úbytek obyvatel
a hodnota migračního salda byla kladná. Z okresů Česka dosahuje nejvyšších hodnot (k r. 2011)

celkového přírůstku tradičně Praha, nejnižší hodnoty přirozeného úbytku mají převážně periferní
okresy Česka. Prahu můžeme označit jako jednu z oblastí s nejvyšší mírou urbanizace v zemi

a zároveň jako centrum hospodářského rozvoje světového významu. Praha má také dlouhodobě

jednu z nejnižších registrovaných měr nezaměstnanosti v rámci Česka. K roku 2011 zde bylo pouze
sedm uchazečů na jedno volné pracovní místo.
1.

4.

3.

6.

2.
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Čtyři manažeři poboček nadnárodní společnosti potřebují 29. 4. 2019 uskutečnit
videokonferenci k právě startující marketingové kampani. První z manažerů vede pobočku
v Oslu, druhý v Aucklandu, třetí v Bostonu a poslední v Istanbulu. Zjistěte, v kolik hodin UTC
mohou kolegové danou konferenci uskutečnit pokud:
•

všichni dojíždí do zaměstnání maximálně 30 minut a videokonferenci musí všichni absolvovat

•

nikdo z nich nechce vstávat před šestou hodinou ranní ani konferenci realizovat po půlnoci

•
•
•
•
•

ve svých kancelářích (kvůli serverovému zabezpečení)

novozélandský manažer musí opustit svou kancelář před 22:00

manažer v USA obědvá každý den mezi 12:00 a 14:00 se svými nadřízenými
všichni manažeři mají každý den od 8:30 hodinové briefingy se svými týmy

turecká manažerka každý den od 18:00 do 21:00 externě školí manažerské dovednosti v jiné
budově společnosti vzdálené 30 minut chůze od své kanceláře

novozélandský manažer má od 15:00 do 17:00 schůzku s významným klientem

• videokonference zabere hodinu
Pozn.: časy činností jednotlivých manažerů jsou uváděny v místních časech
K řešení vám může pomoct následující tabulka.
místo

UTC

24 hodin

Videokonference bude probíhat od ............................................. do ............................................ UTC.
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Najděte společný znak každé ze skupin níže uvedených pojmů. Pro formulaci tohoto znaku
vždy využijte číslovku 20. Zároveň v každé skupině zakroužkujte jeden z pojmů, který
danému znaku neodpovídá.
1. El Chichón – Pinatubo – Agung – Novarupta – Hudson
		

společný znak:

		

společný znak:

2. Denver – Praha – Kábul – Vostok – Peking
3. Huronské jezero – Balkaš – Winnipežské jezero – Malawi – Kaspické moře
společný znak:

4

6 bodů

Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ANO × NE). Za chybné odpovědi se body
odečítají.
1. Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího bodu Česka je vyšší než vzdálenost
mezi hlavními městy Zimbabwe a Zambie.

					

ANO × NE

která by mohla být zpracovávána v jihočeských Volarech. 				

ANO × NE

2. Na ostrově, který je oddělen od nejmenšího kontinentu Bassovým průlivem, se těží surovina,
3. Země Koruny české byly, spolu s rakouskými zeměmi a Uhrami, součástí habsburské říše

od stejného roku, kdy Evropané objevili (dobyli) území v Jižní Americe, na kterém žil indiánský
kmen Čarúové.										

ANO × NE

												

ANO × NE

												

ANO × NE

větrné apod.) jako Česko.								

ANO × NE

4. V kraji Vysočina se nachází stejný počet kulturních památek UNESCO jako na Madagaskaru.

5. V oblasti Dekánské plošiny probíhá živočišná výroba stejného typu jako v povodí řeky Lužnice.
6. Taiwan má zhruba stejný podíl elektráren využívajících obnovitelné zdroje (vodní, fotovoltaické,
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5

6 bodů

Z nabídky vyberte země, které odpovídají následujícím ukazatelům. Za chybně přiřazené
země se body odečítají. Nevyužijete všechny země z nabídky.
Indie

–

Česko

–

Spojené království

země

Portugalsko
–

–

Írán

Saúdská Arábie

–

–

Indonésie

Rumunsko

–

–

Švédsko

Čína

přirozený
obchodní zaměstnanost zaměstnanost spotřeba kalorií
přírůstek (+) / bilance
ve službách v zemědělství
(2 720 kcal =
úbytek (-)
(*)
(>75 %)
(>25 %)
100 %)
+

=

ano

-

=

ne

=

ne

+

-

+

++

-

=

+

ne

115–125

ne

> 125

ne

ano

ne

ne

105–115

ne

115–125

ne

ano

85–95

95–105

*stát se silnou převahou importu (- -)
stát s převahou importu (-)
stát s téměř vyrovnanou obchodní bilancí (=)
stát s převahou exportu (+)
stát se silnou převahou exportu (++)
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6

3 body

Mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobým monitoringem klimatu se rozhodla
vystavět dvě nové měřící stanice. Jednu v Česku a druhou v Africe. Obě lokality pro stavbu
stanic musí splňovat stejná kritéria. Nejvhodnější lokality vyberte vždy z nabídky níže.
Za chybně vybranou odpověď se body odečítají.
Kritéria:
• Oblast musí mít přístup k moři nebo řece s průměrným ročním průtokem minimálně
150 m3/s.
• Oblast musí být v nadmořské výšce do 1 000 m n. m.
• Průměrné roční úhrny srážek musejí být v rozmezí 500–2 000 mm.
• V oblasti se musí nacházet listnaté, jehličnaté nebo smíšené lesy mírného pásu.
Nabídka oblastí pro výstavbu stanice:

Česko
jižně od Litoměřic – severně od Českého Krumlova – východně od Liberce – jižně od Děčína
Afrika
východně od města Dakar – jižně od města Lusaka – severně od města Antsiranana – jižně
od města Malabo
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika/Česko: školní atlas
pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): K řešení následujících úloh máte k dispozici
Školní atlas světa a Školní atlas dnešního světa. U některých úloh je uvedeno, jaký atlas
máte k jejich řešení použít, v jiných se musíte pro vhodný atlas rozhodnout sami či pracovat
s oběma najednou. Nezapomeňte, že se v atlasech nachází mimo map také velké množství
doplňkových informací v textové či jiné podobě.

1

6 bodů

S pomocí atlasů odhalte sedm chyb v následujícím textu. Nesprávnou informaci vždy
podtrhněte, označte číslem a na řádky pod textem napište správné znění.
V Česku existují území, ve kterých hustota zalidnění klesá pod hodnotu 10 obyv./km2, zároveň

však pouze v Čechách nalezneme oblasti (1), ve kterých hustota zalidnění přesahuje hodnotu

200 obyv./km2. V roce 2015 zaznamenalo Česko přirozený přírůstek (2) obyvatel, avšak hodnota

migračního salda byla záporná (3). Slovensko pak zaznamenalo v roce 2015 přirozený úbytek
obyvatel a hodnota migračního salda byla kladná. Z okresů Česka dosahuje nejvyšších hodnot

(k r. 2011) celkového přírůstku tradičně Praha (4), nejnižší hodnoty přirozeného úbytku mají
převážně periferní okresy Česka. Prahu můžeme označit jako jednu z oblastí s nejvyšší mírou

urbanizace v zemi a zároveň jako centrum hospodářského rozvoje světového (5) významu. Praha

má také dlouhodobě jednu z nejnižších registrovaných měr nezaměstnanosti v rámci Česka.
K roku 2011 zde bylo pouze sedm (6) uchazečů na jedno volné pracovní místo.
1. ... nejen v Čechách ... / ... v Čechách, na Moravě i ve Slezsku …
2. ... úbytek …
3. ... kladná …

4. ... okresy Praha-východ a Praha-západ …

5. ... kontinentálního / evropského …
6. ... 4 …

7. ... 2000 obyv./km2 ...
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Hodnocení: Za každé nalezení chyby a její opravení
1 bod (je možné uznat i alternativní formulace
opravených informací). V případě, že bude chyba
podtržena, ale nebude opravena, udělit pouze
0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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2

3 body

Čtyři manažeři poboček nadnárodní společnosti potřebují 29. 4. 2019 uskutečnit
videokonferenci k právě startující marketingové kampani. První z manažerů vede pobočku
v Oslu, druhý v Aucklandu, třetí v Bostonu a poslední v Istanbulu. Zjistěte, v kolik hodin UTC
mohou kolegové danou konferenci uskutečnit pokud:
•

všichni dojíždí do zaměstnání maximálně 30 minut a videokonferenci musí všichni absolvovat

•

nikdo z nich nechce vstávat před šestou hodinou ranní ani konferenci realizovat po půlnoci

•
•
•
•
•

ve svých kancelářích (kvůli serverovému zabezpečení)

novozélandský manažer musí opustit svou kancelář před 22:00

manažer v USA obědvá každý den mezi 12:00 a 14:00 se svými nadřízenými
všichni manažeři mají každý den od 8:30 hodinové briefingy se svými týmy

turecká manažerka každý den od 18:00 do 21:00 externě školí manažerské dovednosti v jiné
budově společnosti vzdálené 30 minut chůze od své kanceláře

novozélandský manažer má od 15:00 do 17:00 schůzku s významným klientem

• videokonference zabere hodinu
Pozn.: časy činností jednotlivých manažerů jsou uváděny v místních časech
K řešení vám může pomoct následující tabulka.

místo

UTC

24 hodin

UTC

0

0

1

2

3

4

5

6

7

+12

12

13

14

15

16

17

18

19

+3

3

4

5

6

7

8

9

10

Oslo

+1 (+1)

Boston

-5 (+1)

Auckland
Istanbul

2

20

3

21

4

22

5

23

6

0

7

1

8

2

8

9

10

21

22

9

10

11

3

4

5

20

11

12

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

7

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13

23

14

0

15

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

21

22

20

21

22

23

8

9

10

11

22

16
23

23

17
0

0

18
1

Videokonference bude probíhat od … 19:00 … do … 20:00 … UTC.
Hodnocení: Za správné vyřešení úkolu 3 body (údaje ve tabulce se nebodují).
Řešení: Viz text.

-2-

© Zeměpisná olympiáda 2018/2019

autoři: Jan Pulec, Jakub Jelen

DTP: Alena Vydláková

1

19
2

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie D

ˇ
REŠENÍ

3

6 bodů

Najděte společný znak každé ze skupin níže uvedených pojmů. Pro formulaci tohoto znaku
vždy využijte číslovku 20. Zároveň v každé skupině zakroužkujte jeden z pojmů, který
danému znaku neodpovídá.
1. El Chichón – Pinatubo – Agung – Novarupta – Hudson

		společný znak: ... sopky s největšími erupcemi ve druhé polovině 20. století ...
2. Denver – Praha – Kábul – Vostok – Peking

		společný znak: ... místa, kde rozdíl červencových a lednových teplot činí více jak 20 °C ...
3. Huronské jezero – Balkaš – Winnipežské jezero – Malawi – Kaspické moře
společný znak: ... jezera, jejichž maximální hloubka je větší než 20 m ...

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 1 bod. Za každý správně formulovaný společný znak 1 bod.
Lze uznat i jinou relevantní formulaci společných znaků.
Řešení: Viz text.

4

6 bodů

Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ANO × NE). Za chybné odpovědi se body
odečítají.
1. Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího bodu Česka je vyšší než vzdálenost
mezi hlavními městy Zimbabwe a Zambie.

					

ANO × NE

2. Na ostrově, který je oddělen od nejmenšího kontinentu Bassovým průlivem, se těží surovina,
která by mohla být zpracovávána v jihočeských Volarech. 				

ANO × NE

3. Země Koruny české byly, spolu s rakouskými zeměmi a Uhrami, součástí habsburské říše

od stejného roku, kdy Evropané objevili (dobyli) území v Jižní Americe, na kterém žil indiánský
kmen Čarúové.										

ANO × NE

4. V kraji Vysočina se nachází stejný počet kulturních památek UNESCO jako na Madagaskaru.
												

ANO × NE

5. V oblasti Dekánské plošiny probíhá živočišná výroba stejného typu jako v povodí řeky Lužnice.
												

ANO × NE

6. Taiwan má zhruba stejný podíl elektráren využívajících obnovitelné zdroje (vodní, fotovoltaické,
větrné apod.) jako Česko.								

ANO × NE

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Za každou chybnou odpověď odečíst 1 bod. Minimum
bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
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5

6 bodů

Z nabídky vyberte země, které odpovídají následujícím ukazatelům. Za chybně přiřazené
země se body odečítají. Nevyužijete všechny země z nabídky.
Indie

–

Česko

–

Spojené království

země
Švédsko
Indie
Portugalsko
Saúdská
Arábie
Indonésie
Česko

Portugalsko
–

–

Írán

Saúdská Arábie

–

–

Indonésie

Rumunsko

–

–

Švédsko

Čína

přirozený
zaměstnanost zaměstnanost spotřeba kalorií
obchodní
přírůstek (+) /
ve službách v zemědělství
(2 720 kcal =
bilance (*)
úbytek (-)
(>75 %)
(>25 %)
100 %)
+

=

ano

-

=

ne

=

ne

+

-

+

++

-

=

+

*stát se silnou převahou importu (- -)
stát s převahou importu (-)
stát s téměř vyrovnanou obchodní bilancí (=)
stát s převahou exportu (+)
stát se silnou převahou exportu (++)

ne

115–125

ne

> 125

ne

ano

ne

ne

105–115

ne

115–125

ne

ano

85–95

95–105

Hodnocení: Za každou správně přiřazenou zemi 1 bod. Za každou chybně přiřazenou zemi odečíst 1 bod.
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz tabulka.
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6

3 body

Mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobým monitoringem klimatu se rozhodla
vystavět dvě nové měřící stanice. Jednu v Česku a druhou v Africe. Obě lokality pro stavbu
stanic musí splňovat stejná kritéria. Nejvhodnější lokality vyberte vždy z nabídky níže.
Za chybně vybranou odpověď se body odečítají.
Kritéria:
• Oblast musí mít přístup k moři nebo řece s průměrným ročním průtokem minimálně
150 m3/s.
• Oblast musí být v nadmořské výšce do 1 000 m n. m.
• Průměrné roční úhrny srážek musejí být v rozmezí 500–2 000 mm.
• V oblasti se musí nacházet listnaté, jehličnaté nebo smíšené lesy mírného pásu.
Nabídka oblastí pro výstavbu stanice:

Česko
jižně od Litoměřic – severně od Českého Krumlova – východně od Liberce – jižně od Děčína
Afrika
východně od města Dakar – jižně od města Lusaka – severně od města Antsiranana – jižně
od města Malabo

Hodnocení: Za každou správnou vybranou lokalitu 1,5 bodu. Za chybně vybranou lokalitu odečíst 1 bod.
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

1

2 body

The box contains names of different ethnic groups. Match the names to the countries where
the people live. Write down one ethnic group for each group of countries. You won’t use
all the names. The points are subtracted for incorrect answers.
Sinhalese

–

Hausa

Pashtuns

a)

Morocco – Algeria – Tunisia

c)

Niger – Nigeria – Sudan		

b)
d)

2

–

–

Berbers
Māori

–

–

Lenape (Delaware)

Saami

Pakistan – Afghanistan – India
Norway – Sweden – Finland		

5 bodů

a. Proces demografické revoluce dělíme na čtyři fáze. Každá z nich
2 body
je charakteristická typickým průběhem ukazatelů hrubé míry porodnosti
a úmrtnosti. Níže uvedené fáze správně a jednoznačně propojte s jejich charakteristikou.
Za chybná spojení se body odečítají.

1. fáze
2. fáze
3. fáze

-1-

4. fáze
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pokles porodnosti,
pozvolný pokles úmrtnosti
stagnace, nízké hodnoty
porodnosti i úmrtnosti

rychlý pokles úmrtnosti,
vysoká porodnost

vysoké nestabilní hodnoty
porodnosti i úmrtnosti

autoři: Jan Pulec, Jakub Jelen

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie D

Soutežící:
ˇ

b. K níže uvedeným tvrzením do tabulky přiřaďte tu fázi / fáze, které daná tvrzení
nejvíce odpovídají. Pokud nebudete schopni rozhodnout o jednoznačném
přiřazení, uveďte fáze dvě.

3 body

tvrzení

fáze

Malý Jonáš se musí v noci tísnit v posteli se třemi bratry a třemi sestrami. Většina jeho
kamarádů je na tom podobně.
Staví se mnoho domů, dochází k růstu měst.

Jan a Marie mají své první dítě. Janovi je 32 a Marii 31 let, oba jsou lékaři.
Mít prarodiče je velmi vzácné.

Na Obecním úřadě v Chrastavicích letos vydávají již páté blahopřání k diamantové
svatbě. Každý rok jich přibývá.

Václav Zahálka, jehož otec, děd i praděd patřili mezi největší hospodáře ve vsi, odchází
za prací do Prahy. Na Smíchově totiž otevřely nové továrny včetně pivovaru.

3

2,5 bodu

V tabulce jsou vybrané charakteristiky těchto pouští a polopouští: Gobi, Mohavská poušť, Rub
al-Chálí, Thár. Zakroužkujte písmeno řádku, který odpovídá hodnotám typickým
pro Mohavskou poušť?
průměrná lednová průměrná červencová
teplota (°C)
teplota (°C)

rozloha (tis. km2)

typ pouště

A

700

pískový

15 až 20

30 až 34

B

39

skalnatý, jílovitý

-2 až 0

20 až 22

C

300

pískový

15 až 22

28 až 32

D

1 300

skalnatý, pískový

-20 až -15

20 až 25
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4

4 body

Doplňte do textu odpovídající pojmy. V některých případech vám napoví informace v závorce.
Ještě v první třetině ....................... století zaujímaly kolonie a bývalá koloniální území evropských zemí
více jak 3/4 zemského povrchu. Pouze některé části světa nikdy nespadaly pod formální evropskou

vládu, a to např. ................................................................................................... (uvést příklady dvou zemí / oblastí).
Kolonizace Afriky s sebou nesla mnoho negativních procesů. Mezi první můžeme počítat rozvoj
otrokářství. Jako první začali obchodovat s otroky a využívat jejich pracovní sílu

........................................................... (národnost), a to již v polovině 15. století. Za téměř pět století tohoto

procesu bylo v rámci transatlantického obchodu s otroky na území ...............................................................
převezeno více než 11 milionů lidí.

Při tzv. Závodu o Afriku v posledních cca dvaceti letech 19. století byl tento kontinent doslova

rozebrán evropskými zeměmi. Na přelomu let 1884 a 1885 se konala Berlínská konference, kde byla
přijata dohoda o regulaci kolonialismu v Africe a o jejím rozdělení mezi evropské země. Belgický

král Leopold II. zde například prosadil svrchovanost Belgie nad územím .........................................................
Afriky, později zvané Belgické Kongo.

Zpočátku byla kolonizace Afriky prováděna soukromými společnostmi, jejichž postup byl často
velmi brutální. Později se však tyto společnosti ukázaly jako nespolehlivé, především z důvodu

své motivace, kterou byl vlastní zisk. Jednotlivé země poté nasazovaly buď vlastní armády různé

velikosti, nebo využívaly místních vojáků vedených evropskými důstojníky. Hlavní výhodou byla
….................................................................................................… .

Již v 19. století probíhala ozbrojená povstání proti kolonizátorům. S největším odporem se setkali

Němci v oblasti jihovýchodní Afriky a Portugalci v dnešní Angole. Odchod evropských kolonizátorů
z afrických území však nastal až v druhé polovině 20. století - v roce ….......................................................,
získalo 18 států západní a subsaharské Afriky nezávislost. Tento rok je také označován jako „Rok
Afriky“.

-3-

Upraveno dle: TOMEŠ, J., FESTA, D., NOVOTNÝ, J. (2007): Konflikt světů a svět konfliktů.
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ˇ

5

6,5 bodu

Určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA / NEPRAVDA). Pokud tvrzení označíte
jako nepravdivé, podtrhněte jeho nepravdivou část / části a opravte. Pokud jsou některé
informace v textu nadbytečné, stačí je pouze škrtnout (není třeba je opravovat). Vytvořte
též otázky, jejichž odpověďmi by níže uvedená tvrzení mohla být. V otázkách se pokuste
postihnout všechny aspekty odpovědí (tvrzení).
Možná otázka:

1. Výsledkem násilného a umělého rozdělení Evropy na základě Římské smlouvy (1944) bylo

tzv. multipolární rozdělení nejen tohoto kontinentu, ale i celého světa na dva bloky označované
jako Západ a Východ. V jejich rámci vznikly vojenské organizace NATO a Visegrádská skupina,
v politické a ekonomické oblasti pak integrační seskupení EHS (EU) a RVHP.

										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

Možná otázka:

2. Rozšíření EU o země střední a (jiho)východní Evropy (v letech 2004, 2007 a 2013) nastolilo

množství problémů spojených zejména s překotným transformačním obdobím v těchto zemích.
Vstup Česka byl doprovázen euroskepticismem části politické reprezentace. Pokud se však

zaměříme čistě na ekonomický přínos, Česko mnohem více prostředků získává, než odevzdává.

Překážkou je pouze neschopnost plně využít možné zdroje a možnosti.					
										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:
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Možná otázka:

3.
1. Cílem regionální politiky EU (politika hospodářské a environmentální udržitelnosti – HSS)
je zmírnit rozdíly mezi chudšími a bohatšími regiony (vymezení regionů NUTS a LAU)

v souvislosti s jejich vlivem (zátěží) na životní prostředí. V období 2007–2013 byly tyto

cíle financovány ze čtyř hlavních evropských strukturálních a investičních fondů. V tomto

období si Česko vyjednalo částku přes 750 mld. Kč, více jak tři čtvrtiny této sumy byly určeny
pro tematické operační programy a necelá pětina pro krajské operační programy na úrovni

NUTS III.														
										
PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

-5-
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6

6 bodů

Pracujte s fotografiemi a do tabulky doplňte potřebné informace.
I.

II.

do 2. sloupce tabulky napište název tvaru reliéfu z nabídky v rámečku

do 3. sloupce napište geomorfologického činitele, který se dominantně podílel na vzniku 		
tvaru

kamenné moře
oblík

–

skalní věž

fotografie

–

pinka
–

kar

–

–

skalní lavor

pokličky

stalagnát

–

název tvaru

–

tor

poldr
–

–

–

maar

sejpy

varhany

–

–

–

mrazový srub

vrt

skalní mísa
–

závrt

geomorfologický činitel

1
2
3
4
5
6
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Doplňte tabulku pomocí údajů v rámečku. Do druhého sloupce tabulky napište město, kterému
odpovídá příslušný klimadiagram. Do třetího sloupce napište jeho souřadnice a do čtvrtého
jeho nadmořskou výšku.
74° 48‘v.

š.; 1
37° 01‘ j.

d.

Ká

59° 20‘ s. š.; 18° 03‘ v. d.

číslo
klimadiagramu

bu

l

8

2 54

52

4° 42‘ s. š.; 74° 08‘ z. d.

Auckland

Sto

město

1

lm

o
ckh

1 791

34° 33‘ s. š.;

souřadnice

Bogota

6

69° 13‘ v. d.

nadmořská výška
(m n. m.)

2
3
4
120
100

30,0

1

25,0
20,0

80

15,0

60

120

100

30,0

2

25,0

20,0

80

15,0

10,0

60

40

5,0

40

5,0

20

0,0

20

0,0

0

-5,0

0

-5,0

[mm]

120
100

[° C]

[mm]

30

3

25
20

80

15

60

10

40

5

120

4

25
20
15

60

10

40

5
0
-5

0

0

-5

0

[mm]

[° C]
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MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-1-

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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D
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

1

2 body

The box contains names of different ethnic groups. Match the names to the countries where
the people live. Write down one ethnic group for each group of countries. You won’t use
all the names. The points are subtracted for incorrect answers.
Sinhalese – Hausa – Berbers – Lenape (Delaware) – Pashtuns – Māori – Saami

a)

Morocco – Algeria – Tunisia

... Berbers ...

d)

Norway – Sweden – Finland		

... Saami ...

b)
c)

Pakistan – Afghanistan – India
Niger – Nigeria – Sudan		

... Pashtuns ...
... Hausa ...

Hodnocení: Za každý správně přiřazený pojem 0,5 bodu. Za chybné přiřazení odečíst 0,5 bodu.
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.

2

5 bodů

a. Proces demografické revoluce dělíme na čtyři fáze. Každá z nich
2 body
je charakteristická typickým průběhem ukazatelů hrubé míry porodnosti
a úmrtnosti. Níže uvedené fáze správně a jednoznačně propojte s jejich charakteristikou.
Za chybná spojení se body odečítají.

1. fáze
2. fáze
3. fáze
4. fáze

pokles porodnosti,
pozvolný pokles úmrtnosti
stagnace, nízké hodnoty
porodnosti i úmrtnosti

rychlý pokles úmrtnosti,
vysoká porodnost

vysoké nestabilní hodnoty
porodnosti i úmrtnosti

Hodnocení: Za každé správné propojení fáze a charakteristiky 0,5 bodu. Za chybné propojení odečíst
0,5 bodu. Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz grafika.
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b. K níže uvedeným tvrzením do tabulky přiřaďte tu fázi / fáze, které daná tvrzení
nejvíce odpovídají. Pokud nebudete schopni rozhodnout o jednoznačném
přiřazení, uveďte fáze dvě.

3 body

tvrzení

fáze

Malý Jonáš se musí v noci tísnit v posteli se třemi bratry a třemi sestrami. Většina jeho
kamarádů je na tom podobně.

1,2

Staví se mnoho domů, dochází k růstu měst.

2,3

Mít prarodiče je velmi vzácné.

1,2

4

Jan a Marie mají své první dítě. Janovi je 32 a Marii 31 let, oba jsou lékaři.
Na Obecním úřadě v Chrastavicích letos vydávají již páté blahopřání k diamantové
svatbě. Každý rok jich přibývá.
Václav Zahálka, jehož otec, děd i praděd patřili mezi největší hospodáře ve vsi, odchází
za prací do Prahy. Na Smíchově totiž otevřely nové továrny včetně pivovaru.

4
2,3

Hodnocení: Za každou buňku, kde je alespoň jedna fáze správně, udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

3

2,5 bodu

V tabulce jsou vybrané charakteristiky těchto pouští a polopouští: Gobi, Mohavská poušť, Rub
al-Chálí, Thár. Zakroužkujte písmeno řádku, který odpovídá hodnotám typickým
pro Mohavskou poušť?
průměrná lednová průměrná červencová
teplota (°C)
teplota (°C)

rozloha (tis. km2)

typ pouště

A

700

pískový

15 až 20

30 až 34

C

300

pískový

15 až 22

28 až 32

B

D

39

skalnatý, jílovitý

1 300

skalnatý, pískový

Hodnocení: Za správnou odpověď 2,5 bodu.
Řešení: B.
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4

4 body

Doplňte do textu odpovídající pojmy. V některých případech vám napoví informace v závorce.
Ještě v první třetině … 20. … století zaujímaly kolonie a bývalá koloniální území evropských zemí

více jak 3/4 zemského povrchu. Pouze některé části světa nikdy nespadaly pod formální evropskou
vládu, a to např. … Arábie, Etiopie, Mongolsko, Tibet, Čína, Siam či Japonsko … (uvést příklady
dvou zemí / oblastí).

Kolonizace Afriky s sebou nesla mnoho negativních procesů. Mezi první můžeme počítat rozvoj

otrokářství. Jako první začali obchodovat s otroky a využívat jejich pracovní sílu … Portugalci ...
(národnost), a to již v polovině 15. století. Za téměř pět století tohoto procesu bylo v rámci

transatlantického obchodu s otroky na území ... Ameriky ... převezeno více než 11 milionů lidí.
Při tzv. Závodu o Afriku v posledních cca dvaceti letech 19. století byl tento kontinent doslova

rozebrán evropskými zeměmi. Na přelomu let 1884 a 1885 se konala Berlínská konference, kde byla
přijata dohoda o regulaci kolonialismu v Africe a o jejím rozdělení mezi evropské země. Belgický

král Leopold II. zde například prosadil svrchovanost Belgie nad územím ... střední ... Afriky, později
zvané Belgické Kongo.

Zpočátku byla kolonizace Afriky prováděna soukromými společnostmi, jejichž postup byl často
velmi brutální. Později se však tyto společnosti ukázaly jako nespolehlivé, především z důvodu

své motivace, kterou byl vlastní zisk. Jednotlivé země poté nasazovaly buď vlastní armády různé
velikosti, nebo využívaly místních vojáků vedených evropskými důstojníky. Hlavní výhodou
byla ... technologická převaha / moderní výzbroj / vyspělejší technika … .

Již v 19. století probíhala ozbrojená povstání proti kolonizátorům. S největším odporem se setkali

Němci v oblasti jihovýchodní Afriky a Portugalci v dnešní Angole. Odchod evropských kolonizátorů
z afrických území však nastal až v druhé polovině 20. století - v roce … 1960 …, získalo 18 států
západní a subsaharské Afriky nezávislost. Tento rok je také označován jako „Rok Afriky“.

Upraveno dle: TOMEŠ, J., FESTA, D., NOVOTNÝ, J. (2007): Konflikt světů a svět konfliktů.

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu (ve druhém případě (uvedení zemí / oblastí)
za každou zemi / oblast 0,5 bodu).
Řešení: Viz text.
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5

6,5 bodu

Určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA / NEPRAVDA). Pokud tvrzení označíte
jako nepravdivé, podtrhněte jeho nepravdivou část / části a opravte. Pokud jsou některé
informace v textu nadbytečné, stačí je pouze škrtnout (není třeba je opravovat). Vytvořte
též otázky, jejichž odpověďmi by níže uvedená tvrzení mohla být. V otázkách se pokuste
postihnout všechny aspekty odpovědí (tvrzení).
Možná otázka:
Jak vypadal geopolitický a geoekonomický vývoj Evropy v poválečném období?
1. Výsledkem násilného a umělého rozdělení Evropy na základě Římské smlouvy (1944) bylo

tzv. multipolární rozdělení nejen tohoto kontinentu, ale i celého světa na dva bloky označované
jako Západ a Východ. V jejich rámci vznikly vojenské organizace NATO a Visegrádská skupina,
v politické a ekonomické oblasti pak integrační seskupení EHS (EU) a RVHP.

										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava: ... Jaltské konference ... bipolární ... Varšavská smlouva ...
Možná otázka:
Jak byl vnímán vstup Česka do EU a jaký důležitý přínos tohoto procesu můžeme zmínit?
2. Rozšíření EU o země střední a (jiho)východní Evropy (v letech 2004, 2007 a 2013) nastolilo

množství problémů spojených zejména s překotným transformačním obdobím v těchto zemích.
Vstup Česka byl doprovázen euroskepticismem části politické reprezentace. Pokud se však

zaměříme čistě na ekonomický přínos, Česko mnohem více prostředků získává, než odevzdává.

Překážkou je pouze neschopnost plně využít možné zdroje a možnosti.					
										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:
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Možná otázka:
Jak by se dal charakterizovat hlavní cíl HSS a jakým způsobem Česko naložilo
s prostředky z evropských strukturálních fondů v minulém období (2007–2013)?
1. Cílem regionální politiky EU (politika hospodářské a environmentální udržitelnosti –
3.

HSS) je zmírnit rozdíly mezi chudšími a bohatšími regiony (vymezení regionů NUTS a LAU)

v souvislosti s jejich vlivem (zátěží) na životní prostředí. V období 2007–2013 byly tyto

cíle financovány ze čtyř hlavních evropských strukturálních a investičních fondů. V tomto

období si Česko vyjednalo částku přes 750 mld. Kč, více jak tři čtvrtiny této sumy byly určeny

pro tematické operační programy a necelá pětina pro krajské operační programy na úrovni

NUTS III.														
										
PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava: ... sociální soudržnosti ... tří ... regionální operační programy na úrovni NUTS II ...

Hodnocení:
• 0,5 bodu za určení pravdivosti
• 0,5 bodu za označení všech nepravdivých částí v otázce
• 0,5 bodu za opravu všech nepravdivých částí v otázce
• 1 bod za vytvoření otázky
Řešení: Viz text.
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6

6 bodů

Pracujte s fotografiemi a do tabulky doplňte potřebné informace.
I.

II.

do 2. sloupce tabulky napište název tvaru reliéfu z nabídky v rámečku

do 3. sloupce napište geomorfologického činitele, který se dominantně podílel na vzniku 		
tvaru

kamenné moře
oblík

fotografie

–

skalní věž

–

pinka
–

kar

–

–

skalní lavor

pokličky

stalagnát

–

název tvaru

–

tor

poldr
–

–

–

maar

sejpy

varhany

–

–

–

mrazový srub

vrt

skalní mísa
–

závrt

geomorfologický činitel

1

pokličky

vodní či větrná eroze

2

varhany

vulkanismus

3

sejpy

antropogenní, činnost člověka

4

kar

ledovcová činnost, ledovec

5

závrt

krasovění (rozpouštění
horniny směrem do podzemí)

skalní mísa

vodní eroze

6

Hodnocení: Za každou správně doplněnou buňku tabulky 0,5 bodu (stačí pouze jedna varianta
odpovědi).
Řešení: Viz tabulka.
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7

4 body

Doplňte tabulku pomocí údajů v rámečku. Do druhého sloupce tabulky napište město, kterému
odpovídá příslušný klimadiagram. Do třetího sloupce napište jeho souřadnice a do čtvrtého
jeho nadmořskou výšku.
74° 48‘v.

š.; 1
37° 01‘ j.

d.

Ká

59° 20‘ s. š.; 18° 03‘ v. d.

číslo
klimadiagramu

52

Auckland

lm

o
ckh

Sto

1 791

34° 33‘ s. š.;

6

Bogota

69° 13‘ v. d.

nadmořská výška
(m n. m.)

Kábul

34° 33' s. š.; 69° 13' v. d.

2

Stockholm

59° 20' s. š.; 18° 03' v. d.

52

Bogota

4° 42' s. š.; 74° 08' z. d.

2 548

4

Auckland

37° 01' j. š.; 174° 48'v. d.

3

100

l

4° 42‘ s. š.; 74° 08‘ z. d.

město

1

120

bu

8

2 54

souřadnice

30,0

1

25,0
20,0

80

15,0

60

120

100

1 791

6
30,0

2

25,0

20,0

80

15,0

10,0

60

40

5,0

40

5,0

20

0,0

20

0,0

0

-5,0

0

-5,0

[mm]

120
100

[° C]

[mm]

30

3

25
20

80

15

60

10

4

30

25

100

20

80

15

60

10
5

0

20

0

-5

0

-5

5

20
0

120

[° C]

40

40

[mm]

10,0

[mm]

[° C]

[° C]

Hodnocení: za každý kompletně správně vyplněný řádek tabulky 1 bod. V případě jedné chyby udělit
pouze 0,5 bodu, v případě dvou chyb v jednom řádku body neudělovat.
Řešení: Viz tabulka.
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MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

A

B

A

C

D

B

C

D

B

C

B

3

A

4

A

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

A

B

C

D

D

2

7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
A

C

D

D

C

D

B

C

D

B

A

C

A

B

B

C

D

A

B

A

B

C

D

A

B

C

C

D

A

B

C

D

D

Hodnocení: Za každou správnou odpověď otázek 1–10 0,5 bodu, otázek 11–15 1 bod.
Pokud je u některé otázky zakroužkováno více možností, tak se za danou otázku počítá 0 bodů.
Řešení: Viz tabulka.
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ˇ
Císlo
skupiny:

Soutežící:
ˇ

ˇ
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kategorie D

PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory, kalkulačka (ne v mobilním telefonu)
Základní informace:
Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy v okrese Praha-západ, asi 20 km jižně od Prahy v kopcovité

krajině 3 km od pravého břehu Sázavy. Ve středověku zde byly významné zlaté doly, dnes je město
centrem sídelní a rekreační oblasti. Žije zde přibližně 4 700 obyvatel.

Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit

postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak, jak budete procházet územím. Celkem projdete
pět stanovišť v pořadí, jaké vám určí vedoucí vaší skupiny (jeden z organizátorů). Na každém
stanovišti vás čeká několik úkolů, vždy si pečlivě pročtěte zadání a zaznamenejte všechny
potřebné informace, na stanoviště se již nebudete vracet.
Důležité upozornění:
Zapamatujte si číslo své skupiny a po celou dobu terénního cvičení vždy dbejte pokynů

vedoucího své skupiny. Dbejte také pokynů ostatních organizátorů, nepřidávejte se k jiné

skupině a ani se nevydávejte na následující stanoviště bez ostatních. Přesuny mezi stanovišti
probíhají hromadně. Při pohybu v terénu dbejte své osobní bezpečnosti.

Pamatujte, že přestože se pohybujete ve skupině, nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém

vlastním pracovním listu. Komise nebude vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu,
ale každý list zvlášť.

Během terénního cvičení je zákaz používat mobilní telefony! V případě porušení tohoto
pravidla riskujete diskvalifikaci ze soutěže.
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1

6 bodů

Úkol č. 1: parkoviště Jana Morávka
Autor: Silvie R. Kučerová, Petr Trahorsch
a. Nacházíte se na začátku ulice Jana Morávka. Prohlédněte si zobrazení území
2 body
na výřezu z hlavního výkresu územního plánu města Jílového u Prahy.
Vypište názvy funkčního využití ploch, které se zde a v bezprostředním okolí
v současnosti nacházejí. U každé plochy stručně (heslovitě) charakterizujte její stávající
stav, zdůrazněte její pozitiva a negativa, pravděpodobné problémy.
názvy funkčního využití ploch

charakteristika stávajícího stavu

Vypište názvy funkčního využití ploch, které jsou v území dále navrhovány:
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b. Na parkovišti, u něhož nyní stojíte, je záměrem investora vybudovat autobusové
4 body
nádraží. Stávající autobusové nádraží se nachází na náměstí (kde jste vystupovali).
Porovnejte obě stanoviště (plochu v ulici Jana Morávka a autobusové stanoviště
na náměstí) a napište výhody (pozitiva, silné stránky) a nevýhody (negativa, slabé
stránky) každého z nich pro využití k autobusové dopravě. Přidejte také potenciální
příležitosti do budoucna a naopak hrozby, které by provoz autobusového nádraží v každé
lokalitě mohl přinést.
Dospějte k závěru, které místo se jeví pro účel autobusového nádraží vhodnější,
své rozhodnutí stručně zdůvodněte a uveďte případné podmínky, za kterých lze provoz
autobusového nádraží v dané lokalitě realizovat.
parkoviště v ulici Jana Morávka:
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

náměstí:
silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

závěr:
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Územní plán vymezuje také tzv. limity využití území a ochranná pásma, které přebírá je z různých
dalších předpisů, jimiž jsou vyžadovány.
Řešeným územím prochází jeden takový limit. Uveďte, o který limit se jedná. V textové
části vyhledejte a napište, co tento limit přináší za povinnost v případě budování staveb
souvisejících s provozem autobusového nádraží.
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2

6 bodů

Úkol č. 2: nově vznikající část města
Autor: Radek Pileček

V území, ve kterém se nyní nacházíte, započala výstavba rodinných domů. Pozorně si území
prohlédněte a vyřešte následující úlohy:

a. Do přiloženého leteckého snímku zájmové oblasti z roku 2016 zakreslete
2 body
silnice, které zde byly nově vybudované a na leteckém snímku oproti
aktuálnímu stavu chybí. Dále také zakreslete alespoň dva rodinné domy, které zde byly
postaveny v průběhu posledních tří let.
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b. V příštích několika letech v území vznikne množství dalších domů. Tento rozvoj je
1 bod
ukázkou procesu rezidenční suburbanizace, v rámci níž, dochází k výraznému
zvyšování počtu domů a obyvatel v zázemí velkých měst (v tomto případě Prahy). Velká část
těchto obyvatel sice dojíždí do zaměstnání do Prahy, ale bydlet v ní nechce.
Napište dvě výhody a dvě nevýhody bydlení v suburbiu Jílového u Prahy.
Výhody:

Nevýhody:

c. Nyní se zkuste nad problematikou zamyslet z pohledu vedení města a napište
dvě výhody a dvě nevýhody přítomnosti suburbia v Jílovém u Prahy.

1 bod

Výhody:
Nevýhody:
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d. Na základě údajů z tabulky vyberte v textu níže vždy jednu ze dvou variant tak,
aby text odpovídal realitě a do prázdných polí doplňte číselné hodnoty.

Počet obyvatel

Jílové u Prahy

2004

2014

0 – 14 let

Obyvatelstvo ve věku
15 – 64 let
(k roku 2012)
65+ let

Tempo populačního růstu je o poznání

10 197 101

766

1 601 045

2 976

rychlejší

Česko

3 516
4 469
619

/

pomalejší

2 body

10 538 275
7 056 824
1 880 406

v Jílovém u Prahy ve srovnání

s celým Českem. Mezi lety 2004 a 2014 vzrostl počet obyvatel Jílového u Prahy o ................................... %
(zaokrouhlujte na celá čísla) a podobný trend je očekáván i v následujícím desetiletí. Odlišný

populační růst v porovnání s celým Českem je dán především vlivem odlišné hodnoty přirozeného
přírůstku

/

migračního salda.

Jednou z veličin, která vypovídá o věkové struktuře obyvatelstva je index stáří. Jak již z jeho názvu
vyplývá, tak vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje v procentech, kolik obyvatel ze starších
věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá
na 100 dětí do 15 let věku.

Hodnota indexu stáří v Jílovém u Prahy je .......................... (zaokrouhlujte na celá čísla), což představuje
index stáří o poznání

vyšší

/

nižší

než v celém Česku. V souvislosti s tím by měla být

jednou z priorit lokální politiky snaha o navýšení kapacity zdejší/ho
s pečovatelskou službou.
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3

6 bodů

Úkol č. 3: pod skládkou skládka
Autor: Miroslav Šobr, Jan Pulec, Jakub Jelen

a. Určete objem materiálu (v m3), který je uložen na skládce. V mapě byly naměřeny
následující hodnoty ploch jednotlivých vrstevnic. Víte, že základna skládky leží
v nadmořské výšce 410 m n. m., nejvyšší bod má potom kótu 432 m n. m.
hodnota vrstevnice (m n. m.)

plocha vrstevnice (m2)

410

21000

425

7500

415
420
430
Postup řešení:

3 body

16000
11000
4000

432

0

Pro graficko-početní výpočet využijte přiložený milimetrový papír, na který ve vhodném měřítku
vyneste hodnotu plochy vrstevnice a nadmořské výšky. Propojením těchto bodů dostanete objemovou
křivku skládky. Objem pak určíte na základě vypočteného měřítka (výškové metry x plocha),
např. pro jeden čtvereční centimetr a vynásobíte jím plochu ohraničenou objemovou křivkou.
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b. Z analýzy odpadového hospodářství v obci Jílové u Prahy byly zjištěny
3 body
následující údaje o svozu směsného komunálního odpadu (SKO). V roce 2017
bylo firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. průměrně týdně svezeno následující
množství nádob pro sběr SKO. Náklady na svoz SKO činili v tomto roce 3,7 mil. Kč.
110 – 120 l nádoby (pro účely úkolu počítejte s jejich průměrem) ....................................... 850 ks
240 l nádoby ................................................................................................................................................... 225 ks
1100 l nádoby ................................................................................................................................................ 135 ks
6500 l nádoby ................................................................................................................................................ 6ks

skutečné celkové množství svezeného SKO v roce 2017 ............................................................ 1249 t
měrná hmotnost odpadu .......................................................................................................................... 113 kg / m3
Obsah svezeného SKO:

2% 2%

2%
směsný komunální odpad

6%

16%

biologicky rozložitelný
odpad
49%

tříděný odpad (plast, papír,
sklo)
nebezpečný odpad
tkaniny

23%
nerozbalené potraviny

Zdroj: Šauer 2018

Náklady obce Jílové u Prahy na svoz odpadu:
směsný komunální odpad ................................ 2963,- Kč/t
biologicky rozložitelný odpad ........................ 2370,- Kč/t
tříděný odpad ........................................................ 1581,- Kč/t
nebezpečný odpad ............................................... 0,- Kč/t
textil .......................................................................... 0,- Kč/t
nerozbalené potraviny ...................................... 2370,- Kč/t
kov .............................................................................. -3500,- Kč/t

I. Pokud předpokládáme, že by na skládce byl uložen pouze SKO (což však není reálné). Jak dlouho
by tato skládka mohla obci sloužit? Předpokládejte svoz pouze z obce Jílové a v průběhu let
by kolísal kolem výše uvedené roční hodnoty. Zároveň víte, že díky kompaktoru odpadu se dosáhne
zhutnění cca 1 t/m3. Při tomto úkolu zanedbejte množství materiálu navezeného na skládku
při rekultivaci.
Pro obec Jílové by za daných okolností mohla skládka sloužit cca ................................. let
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II. Pokud by se obci podařilo docílit plné zodpovědnosti občanů a veškerý SKO by byl
správně vytříděn, jaké prostředky určené na svoz SKO by za rok 2017 město ušetřilo?
Nezapomeňte započítat náklady vytříděného odpadu.
Postup řešení (doplňte text i tabulku):
celkové množství svezeného SKO =
typ odpadu

množství (t)

cena (Kč)

směsný komunální odpad
biologicky rozložitelný odpad
tříděný odpad
nebezpečný odpad
textil
nerozbalené potraviny
kov
celkové náklady na svezený SKO (správně vytříděný) by byly .......................................................... Kč
úspora z původní částky 3 700 000 Kč je cca ............................ %

III. Pomocí výše uvedených údajů o svozu nádob na SKO zjistěte, jaká je efektivita jejich využití. Tzn. z kolika procent je občané obce průměrně za týden naplní.
a) nádoby jsou zaplněny ze 41 – 50 %
b) nádoby jsou zaplněny z 51 – 60 %
c) nádoby jsou zaplněny z 61 – 70 %

d) nádoby jsou zaplněny ze 71 – 80 %
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4

6 bodů

Úkol č. 4: z vrcholu jílovské skládky
Autor: Jakub Jelen
Z jílovské skládky máte velmi pěkný rozhled do okolí. Projděte se po jejím vrcholu a vyřešte
následující úlohy:
a. Pokud možno z nejvyššího vrcholu skládky odhadněte vzdálenosti (vzdušnou
čarou) k následujícím objektům:

2 body

Východním směrem pod azimutem 78° vidíte v lesích špičku vodárenské věže
Vzdálenost: ........................................................... metrů (tolerance 150 metrů)

Severozápadním směrem pod azimutem 310° vidíte komín cihelny ve vesnici Radlík
Vzdálenost: ........................................................... metrů (tolerance 50 metrů)

Jižním směrem vidíte rozbořenou budovu bývalé nemocnice (odhad vzdálenosti provádějte
k její severní stěně
Vzdálenost: ........................................................ (tolerance 50 metrů)

Objekt se nachází pod azimutem ....................................... (tolerance 20°)

b. Do přiložení katastrální mapy nakreslete využití území v okolí skládky. Vytvořte
si vlastní typologii a nezapomeňte uvést legendu. Počet kategorií není omezen.

c. Při pohledu na skládku a její okolí se zamyslete nad tím, já pozitiva či naopak
negativa / rizika může zahrnovat má její umístění právě zde.
Berte v úvahu např. vzdálenost od nejbližších obcí, místní obyvatele, dopravní dostupnost
pro nákladní automobily, umístění skládky v terénu apod.
pozitiva
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negativa / rizika
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5

6 bodů

Úkol č. 5: Jílovský potok
Autor: Miroslav Šobr

a. K měření průtoku vody drobných toků či k určování vydatnosti pramenů se používají
4 body
kalibrované nádoby. Ideálním místem je proto jakékoliv místo, kde soustředěně
vytéká buď z trubky jako v našem případě nebo kde voda teče přes měrný přeliv. Určete průtok
vody v Jílovském potoce pomocí kalibrované nádoby. Měření zopakujte třikrát a z měření
určete průměrnou hodnotu. Případná chybná měření vyřaďte nebo zopakujte.
Pomůcky:
• kalibrovaná nádoba o objemu 9,8 litru
• stopky
měření

1

2

3

čas

průtok

b. Kvalita vody Jílovského potoka
1 bod
Úvodní text:
Česká státní norma (ČSN 75 7221) „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“ je jedním
ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. Stanovuje limity
pro pět tříd jakosti:
I. třída – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností,
při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí
v tocích.
II. třída – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého
a udržitelného ekosystému.
III. třída – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého,
vyváženého a udržitelného ekosystému
IV. třída – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
nevyváženého ekosystému.
V. třída – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
silně nevyváženého ekosystému.
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Podle přiložených tabulek rozhodněte, do jaké třídy jakosti se řadí voda v Jílovském potoce,
podle vybraných ukazatelů z rozboru vzorku vody z října 2018. Celková třída se určí tak,
že stanovíte pro jednotlivé ukazatele třídu kvality (doplňte do volného sloupce) a výslednou
třídu kvality vody stanovíte podle nejhoršího nalezeného parametru.
Naměřené hodnoty:
ukazatel

jednotka

naměřená hodnota
ve vzorku

Chloridy

mg/l

25,9

Konduktivita (elektrická
vodivost)

mS/m

69,9

mg/l

24,5

mg/l

0,0005

Sírany

Dusík celkový

CHSK (chemická
spotřeba kyslíku)
BSK-5 (biochemická
spotřeba kyslíku)
Kadmium
Olovo

Mezní hodnoty tříd kvality vody:

mg/l

stanovená třída
kvality

122

mg/l

4

mg/l

2,6

mg/l

0,005

třída kvality

ukazatel

měrná
jednotka

Chloridy

mg/l

<50

<200

<300

<400

>400

Konduktivita

mS/cm

<40

<70

<110

<160

>160

CHSK

mg/l

<15

<25

μg/l

<0,2

<0,3

Sírany

Dusík celkový
BSK-5

Kadmium
Olovo

mg/l

mg/l

mg/l
μg/l

I

<80
<3

<2

<3

II

<150
<6

<5

<8

III

<250
<10

<35

<10

<0,45
<15

IV

<300
<14

<55

<15

<1,3
<30

V

>300
>14

>55

>15

>1,3
>30

Výsledná třída kvality vody v Jílovském potoce podle odběru z října 2018 je: .............................
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c. Který hodnocený ukazatel kvality vody měl nejhorší výsledek a téměř posunul
třídu kvality o stupeň hůře?

1 bod

Odpověď:
Jednou větou zdůvodni, co ovlivnilo výslednou kvalitu vody:
Odpověď:
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PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory, kalkulačka (ne v mobilním telefonu)
Základní informace:
Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy v okrese Praha-západ, asi 20 km jižně od Prahy v kopcovité

krajině 3 km od pravého břehu Sázavy. Ve středověku zde byly významné zlaté doly, dnes je město
centrem sídelní a rekreační oblasti. Žije zde přibližně 4 700 obyvatel.

Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit

postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak, jak budete procházet územím. Celkem projdete
pět stanovišť v pořadí, jaké vám určí vedoucí vaší skupiny (jeden z organizátorů). Na každém
stanovišti vás čeká několik úkolů, vždy si pečlivě pročtěte zadání a zaznamenejte všechny
potřebné informace, na stanoviště se již nebudete vracet.
Důležité upozornění:
Zapamatujte si číslo své skupiny a po celou dobu terénního cvičení vždy dbejte pokynů

vedoucího své skupiny. Dbejte také pokynů ostatních organizátorů, nepřidávejte se k jiné

skupině a ani se nevydávejte na následující stanoviště bez ostatních. Přesuny mezi stanovišti
probíhají hromadně. Při pohybu v terénu dbejte své osobní bezpečnosti.

Pamatujte, že přestože se pohybujete ve skupině, nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém

vlastním pracovním listu. Komise nebude vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu,
ale každý list zvlášť.

Během terénního cvičení je zákaz používat mobilní telefony! V případě porušení tohoto
pravidla riskujete diskvalifikaci ze soutěže.
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1

6 bodů

Úkol č. 1: parkoviště Jana Morávka
Autor: Silvie R. Kučerová, Petr Trahorsch
a. Nacházíte se na začátku ulice Jana Morávka. Prohlédněte si zobrazení území
2 body
na výřezu z hlavního výkresu územního plánu města Jílového u Prahy.
Vypište názvy funkčního využití ploch, které se zde a v bezprostředním okolí
v současnosti nacházejí. U každé plochy stručně (heslovitě) charakterizujte její stávající
stav, zdůrazněte její pozitiva a negativa, pravděpodobné problémy.
názvy funkčního využití ploch

charakteristika stávajícího stavu

smíšené obytné území

bytové i rodinné domy, dominují nízkopodlažní bytové
panelové domy, uspokojivý stav

plochy pro občanskou vybavenost

běžný obchod s potravinami (večerka); pneuservis,
areál oplocený a oddělený od veřejného
prostoru, nepředpokládá se výraznější hluk během
jeho provozu

parkoviště

spíše provizorní řešení, zpevněný povrch, chybí zeleň
oddělující (zastiňující) parkoviště od okolí, případně
zelené řešení parkovací plochy

místní komunikace

standardní komunikace prom místní provoz

silnice II. třídy

křižovatka s místní komunikací spíše užší, málo místa
pro vytočení velkých vozidel

Hodnocení: Za správně vypsané názvy funkčního využití ploch až 0,5 bodu, za výstižnou charakteristiku
až 0,5 bodu.
Řešení: Příklad řešení viz tabulka.
Vypište názvy funkčního využití ploch, které jsou v území dále navrhovány:
Hodnocení: Za správně uvedené plochy 0,5 bodu.
Řešení:
• veřejná zeleň nízká
• smíšené obytné území
• veřejná zeleň bez rozlišení
• (plochy pro občanskou vybavenost)
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b. Na parkovišti, u něhož nyní stojíte, je záměrem investora vybudovat autobusové
4 body
nádraží. Stávající autobusové nádraží se nachází na náměstí (kde jste vystupovali).
Porovnejte obě stanoviště (plochu v ulici Jana Morávka a autobusové stanoviště
na náměstí) a napište výhody (pozitiva, silné stránky) a nevýhody (negativa, slabé
stránky) každého z nich pro využití k autobusové dopravě. Přidejte také potenciální
příležitosti do budoucna a naopak hrozby, které by provoz autobusového nádraží v každé
lokalitě mohl přinést.
Dospějte k závěru, které místo se jeví pro účel autobusového nádraží vhodnější,
své rozhodnutí stručně zdůvodněte a uveďte případné podmínky, za kterých lze provoz
autobusového nádraží v dané lokalitě realizovat.
parkoviště v ulici Jana Morávka:
silné stránky
•

slabé stránky

plocha s jedinou funkcí (funkce vzájemně •
nekolidují)

sevřenost v zástavbě, blízkost obytných
domů

příležitosti

hrozby
•

•

při citlivé rekonstrukci a ozelenění
zvýšení kvality plochy

•

nadměrný hluk a provoz v blízkosti
obytných domů
zvýšený pohyb počtu osob, pro něž v okolí
není další občanská vybavenost (např.
obchody)

náměstí:
silné stránky
•
•

slabé stránky

lokalizace v jednoznačném centru sídla
možnost vyřízení dalších potřeb
cestujících (nákup, služby...)

•

dopravní zátěž veřejného prostoru

příležitosti
•

hrozby

příjezd cestujících do centra, „živé“
centrum, kde jsou v provozu další služby

•

dominance dopravní funkce a související
úprava plochy s dominantně
reprezentativní funkcí

Závěr: Autobusové nádraží slouží i krátkodobému dočasnému stání autobusů čekajících
na další provoz. Je tedy vhodnější pokud jsou autobusy krátkodobě odstaveny na místě, které
není zároveň ústředním veřejným prostorem jako v případě náměstí. Budou-li současně
zachovány zastávky také na náměstí, aby měli cestující možnost vystoupit/nastoupit
dříve a vyřídit si v tomto prostoru nákupy, využít služby apod., je vhodnější vybudovat
počáteční stanici v ulici Jana Morávka. Nádraží musí být vybudováno urbanisticky citlivě
s ohledem na okolní zástavbu, mít důstojné a moderní zázemí (čekárnu, občerstvení, veřejné
WC), dostatek zeleně a musí být bezpečně vyřešeno jeho dopravní napojení na stávající
komunikace.
Hodnocení: Za každou vyplněnou tabulku 1 bod, za závěr 1 bod.
Řešení: Příklady řešení viz tabulky a text – klíčová je přesvědčivá argumentace, nikoli jediné správné
řešení a jednoznačná „pravda“.
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Územní plán vymezuje také tzv. limity využití území a ochranná pásma, které přebírá je z různých
dalších předpisů, jimiž jsou vyžadovány.
Řešeným územím prochází jeden takový limit. Uveďte, o který limit se jedná. V textové
části vyhledejte a napište, co tento limit přináší za povinnost v případě budování staveb
souvisejících s provozem autobusového nádraží.
Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: „Při nové výstavbě v městské památkové zóně a jejím ochranném pásmu platí povinnost
projednat veškeré záměry s dotčeným orgánem státní správy dle zákona č. 20/1987 o státní památkové
péči (ve znění pozdějších předpisů) a doložit jeho stanovisko, včetně vyjádření odborné organizace
státní památkové péče.“
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2

6 bodů

Úkol č. 2: nově vznikající část města
Autor: Radek Pileček

V území, ve kterém se nyní nacházíte, započala výstavba rodinných domů. Pozorně si území
prohlédněte a vyřešte následující úlohy:

a. Do přiloženého leteckého snímku zájmové oblasti z roku 2016 zakreslete
2 body
silnice, které zde byly nově vybudované a na leteckém snímku oproti
aktuálnímu stavu chybí. Dále také zakreslete alespoň dva rodinné domy, které zde byly
postaveny v průběhu posledních tří let.

Hodnocení: Za správně zakreslené silnice 1 bod, za správně zakreslené domy 1 bod.
Řešení: Viz obrázek.
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b. V příštích několika letech v území vznikne množství dalších domů. Tento rozvoj je
1 bod
ukázkou procesu rezidenční suburbanizace, v rámci níž, dochází k výraznému
zvyšování počtu domů a obyvatel v zázemí velkých měst (v tomto případě Prahy). Velká část
těchto obyvatel sice dojíždí do zaměstnání do Prahy, ale bydlet v ní nechce.
Napište dvě výhody a dvě nevýhody bydlení v suburbiu Jílového u Prahy.

Výhody: kvalitní životní prostředí, blízkost přírody, levnější náklady na život

Nevýhody: delší dojíždění do zaměstnání, nedostatek služeb (kultura, sportovní
či zdravotnická zařízení apod.)
Hodnocení: Za správné doplnění výhod 0,5 bodu, za doplnění nevýhod 0,5 bodu.
Řešení: Příklady řešení viz text.
c. Nyní se zkuste nad problematikou zamyslet z pohledu vedení města a napište
dvě výhody a dvě nevýhody přítomnosti suburbia v Jílovém u Prahy.

1 bod

Výhody: vyšší výběr daní, přírůstek obyvatel v produktivním věku, ekonomický potenciál
(kupní síla pro obchody, restaurace)
Nevýhody: vyšší náklady města na údržbu cest, veřejné osvětlení, vyšší počet žáků ve školách,
vyšší dopravní zátěž
Hodnocení: Za správné doplnění výhod 0,5 bodu, za doplnění nevýhod 0,5 bodu.
Řešení: Příklady řešení viz text.
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d. Na základě údajů z tabulky vyberte v textu níže vždy jednu ze dvou variant tak,
aby text odpovídal realitě a do prázdných polí doplňte číselné hodnoty.

Počet obyvatel

2004

Jílové u Prahy

2014

0 – 14 let

Obyvatelstvo ve věku
15 – 64 let
(k roku 2012)
65+ let

10 197 101

766

1 601 045

2 976

Tempo populačního růstu je o poznání rychlejší

/

Česko

3 516
4 469
619

pomalejší

2 body

10 538 275
7 056 824
1 880 406

v Jílovém u Prahy ve srovnání

s celým Českem. Mezi lety 2004 a 2014 vzrostl počet obyvatel Jílového u Prahy o … 27… %

(zaokrouhlujte na celá čísla) a podobný trend je očekáván i v následujícím desetiletí. Odlišný

populační růst v porovnání s celým Českem je dán především vlivem odlišné hodnoty přirozeného
přírůstku

/

migračního salda.

Jednou z veličin, která vypovídá o věkové struktuře obyvatelstva je index stáří. Jak již z jeho názvu
vyplývá, tak vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje v procentech, kolik obyvatel ze starších
věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá
na 100 dětí do 15 let věku.

Hodnota indexu stáří v Jílovém u Prahy je ... 81 ... (zaokrouhlujte na celá čísla), což představuje
index stáří o poznání

vyšší

/

nižší

než v celém Česku. V souvislosti s tím by měla být

jednou z priorit lokální politiky snaha o navýšení kapacity zdejší/ho
s pečovatelskou službou.

základní školy

/ domova

Hodnocení: Za všechna správná doplnění celkem 2 body. Za každou chybu odečíst 0,5 bodu. Minimální
počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.
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3

6 bodů

Úkol č. 3: pod skládkou skládka
Autor: Miroslav Šobr, Jan Pulec, Jakub Jelen

a. Určete objem materiálu (v m3), který je uložen na skládce. V mapě byly naměřeny
následující hodnoty ploch jednotlivých vrstevnic. Víte, že základna skládky leží
v nadmořské výšce 410 m n. m., nejvyšší bod má potom kótu 432 m n. m.
hodnota vrstevnice (m n. m.)

plocha vrstevnice (m2)

410

21000

425

7500

415

16000

420

11000

430
Postup řešení:

3 body

4000

432

0

Pro graficko-početní výpočet využijte přiložený milimetrový papír, na který ve vhodném měřítku
vyneste hodnotu plochy vrstevnice a nadmořské výšky. Propojením těchto bodů dostanete objemovou
křivku skládky. Objem pak určíte na základě vypočteného měřítka (výškové metry x plocha),
např. pro jeden čtvereční centimetr a vynásobíte jím plochu ohraničenou objemovou křivkou.
Řešení:

Hodnocení: Za správný postup a výsledek celkem 3 body
Řešení: Viz obrázek.
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b. Z analýzy odpadového hospodářství v obci Jílové u Prahy byly zjištěny
3 body
následující údaje o svozu směsného komunálního odpadu (SKO). V roce 2017
bylo firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. průměrně týdně svezeno následující
množství nádob pro sběr SKO. Náklady na svoz SKO činili v tomto roce 3,7 mil. Kč.
110 – 120 l nádoby (pro účely úkolu počítejte s jejich průměrem) ....................................... 850 ks
240 l nádoby ................................................................................................................................................... 225 ks
1100 l nádoby ................................................................................................................................................ 135 ks
6500 l nádoby ................................................................................................................................................ 6ks

skutečné celkové množství svezeného SKO v roce 2017 ............................................................ 1249 t
měrná hmotnost odpadu .......................................................................................................................... 113 kg / m3
Obsah svezeného SKO:

2% 2%

2%

směsný komunální odpad

6%

16%

biologicky rozložitelný
odpad
49%

tříděný odpad (plast, papír,
sklo)
nebezpečný odpad
tkaniny

23%
nerozbalené potraviny

Zdroj: Šauer 2018

Náklady obce Jílové u Prahy na svoz odpadu:
směsný komunální odpad ................................ 2963,- Kč/t
biologicky rozložitelný odpad ........................ 2370,- Kč/t
tříděný odpad ........................................................ 1581,- Kč/t
nebezpečný odpad ............................................... 0,- Kč/t
textil .......................................................................... 0,- Kč/t
nerozbalené potraviny ...................................... 2370,- Kč/t
kov .............................................................................. -3500,- Kč/t

I. Pokud předpokládáme, že by na skládce byl uložen pouze SKO (což však není reálné). Jak dlouho
by tato skládka mohla obci sloužit? Předpokládejte svoz pouze z obce Jílové a v průběhu let
by kolísal kolem výše uvedené roční hodnoty. Zároveň víte, že díky kompaktoru odpadu se dosáhne
zhutnění cca 1 t/m3. Při tomto úkolu zanedbejte množství materiálu navezeného na skládku
při rekultivaci.
Pro obec Jílové by za daných okolností mohla skládka sloužit cca ... 195 … let
Hodnocení: Za správný výsledek 0,5 bodu.
Řešení: 1249 t svezeného odpadu / rok = 1249 m3 na skládce
výpočet: 243 600 / 1249 = 195,04
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II. Pokud by se obci podařilo docílit plné zodpovědnosti občanů a veškerý SKO by byl
správně vytříděn, jaké prostředky určené na svoz SKO by za rok 2017 město ušetřilo?
Nezapomeňte započítat náklady vytříděného odpadu.

Postup řešení (doplňte text i tabulku):
celkové množství svezeného SKO = 1249 t
typ odpadu

množství (t)

cena (Kč)

směsný komunální odpad

612

1 813 385

biologicky rozložitelný odpad

287

680 901

tříděný odpad

200

316 200

nebezpečný odpad

75

0

textil

25

0

nerozbalené potraviny

25

59 250

kov

25

- 87 500

celkové náklady na svezený SKO (správně vytříděný) by byly … 2 782 236 … Kč
úspora z původní částky 3 700 000 Kč je cca … 25 … %
Hodnocení: Za správně doplněné údaje v tabulce 1 bod, za správný výsledek 1 bod.
Řešení: Viz tabulka a text.
III. Pomocí výše uvedených údajů o svozu nádob na SKO zjistěte, jaká je efektivita jejich
využití. Tzn. z kolika procent je občané obce průměrně za týden naplní.
a) nádoby jsou zaplněny ze 41 – 50 %
b) nádoby jsou zaplněny z 51 – 60 %

c) nádoby jsou zaplněny z 61 – 70 %
d) nádoby jsou zaplněny ze 71 – 80 %

Hodnocení: Za správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
postup výpočtu:
115 * 850 + 240 * 225 + 1100 * 135 + 6500 * 6 = 339,25 m3 / týden = 17 641 m3 / rok
17 641 * 113 (měrná hmotnost) = 1 993 433 kg
1 249 000 / 1 993 433 * 100 = 62,7 %
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4

6 bodů

Úkol č. 4: z vrcholu jílovské skládky
Autor: Jakub Jelen
Z jílovské skládky máte velmi pěkný rozhled do okolí. Projděte se po jejím vrcholu a vyřešte
následující úlohy:
a. Pokud možno z nejvyššího vrcholu skládky odhadněte vzdálenosti (vzdušnou
čarou) k následujícím objektům:

2 body

Východním směrem pod azimutem 78° vidíte v lesích špičku vodárenské věže
Vzdálenost: … 1 300 metrů … (tolerance 150 metrů)

Severozápadním směrem pod azimutem 310° vidíte komín cihelny ve vesnici Radlík
Vzdálenost: … 440 metrů … (tolerance 50 metrů)

Hodnocení: Za každý správně doplněný údaj v toleranci 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Jižním směrem vidíte rozbořenou budovu bývalé nemocnice (odhad vzdálenosti provádějte
k její severní stěně
Vzdálenost: … 560 metrů … (tolerance 50 metrů)

Objekt se nachází pod azimutem ... 195° ... (tolerance 20°)

Hodnocení: Za každý správně doplněný údaj v toleranci 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

b. Do přiložení katastrální mapy nakreslete využití území v okolí skládky. Vytvořte
si vlastní typologii a nezapomeňte uvést legendu. Počet kategorií není omezen.

3 body

Hodnocení: Za správně zakreslené plochy včetně 2 body, za správné vytvoření legendy 1 bod.
Řešení: Viz přiložený ortofoto snímek.

c. Při pohledu na skládku a její okolí se zamyslete nad tím, já pozitiva či naopak
negativa / rizika může zahrnovat má její umístění právě zde.
Berte v úvahu např. vzdálenost od nejbližších obcí, místní obyvatele, dopravní dostupnost
pro nákladní automobily, umístění skládky v terénu apod.
pozitiva

negativa / rizika

dostatečná vzdálenost od obcí

sesunutí svahu při prudkých deštích

zakomponovaná do terénu (není při příjezdu
příliš vidět)
v relativně nezastavěném území (otázka
rozrůstání suburbia)

1 bod

možný zápach v obci Radlík
kontaminace podzemní vody

Hodnocení: Za správně uvedená pozitiva 0,5 bodu, za správně uvedená negativa 0,5 bodu.
Řešení: Příklady viz tabulka.
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5

6 bodů

Úkol č. 5: Jílovský potok
Autor: Miroslav Šobr

a. K měření průtoku vody drobných toků či k určování vydatnosti pramenů se používají
4 body
kalibrované nádoby. Ideálním místem je proto jakékoliv místo, kde soustředěně
vytéká buď z trubky jako v našem případě nebo kde voda teče přes měrný přeliv. Určete průtok
vody v Jílovském potoce pomocí kalibrované nádoby. Měření zopakujte třikrát a z měření
určete průměrnou hodnotu. Případná chybná měření vyřaďte nebo zopakujte.
Pomůcky:
• kalibrovaná nádoba o objemu 9,8 litru
• stopky
měření

1

2

3

čas
průtok
Hodnocení: Za výpočet průtoku z času 2 body, za výpočet výsledku 2 body.
Řešení: Zjištění průtoku vody v Jílovském potoce závisí na individuálním měření; průměrný průtok činí
0,71 m3/s.
b. Kvalita vody Jílovského potoka
1 bod
Úvodní text:
Česká státní norma (ČSN 75 7221) „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“ je jedním
ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. Stanovuje limity
pro pět tříd jakosti:
I. třída – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností,
při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí
v tocích.
II. třída – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého
a udržitelného ekosystému.
III. třída – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého,
vyváženého a udržitelného ekosystému
IV. třída – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
nevyváženého ekosystému.
V. třída – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze
silně nevyváženého ekosystému.
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Podle přiložených tabulek rozhodněte, do jaké třídy jakosti se řadí voda v Jílovském potoce,
podle vybraných ukazatelů z rozboru vzorku vody z října 2018. Celková třída se určí tak,
že stanovíte pro jednotlivé ukazatele třídu kvality (doplňte do volného sloupce) a výslednou
třídu kvality vody stanovíte podle nejhoršího nalezeného parametru.
Naměřené hodnoty:
ukazatel

jednotka

naměřená hodnota
ve vzorku

stanovená třída
kvality

Chloridy

mg/l

25,9

I

mS/m

69,9

II

mg/l

24,5

II

mg/l

0,0005

Sírany

Konduktivita (elektrická
vodivost)
Dusík celkový

CHSK (chemická
spotřeba kyslíku)
BSK-5 (biochemická
spotřeba kyslíku)
Kadmium
Olovo

Mezní hodnoty tříd kvality vody:

mg/l

II

122

mg/l

II

4

mg/l

II

2,6

mg/l

IV
II

0,005

třída kvality

ukazatel

měrná
jednotka

Chloridy

mg/l

<50

<200

<300

<400

>400

Konduktivita

mS/cm

<40

<70

<110

<160

>160

CHSK

mg/l

<15

<25

μg/l

<0,2

<0,3

Sírany

Dusík celkový
BSK-5

Kadmium
Olovo

mg/l

mg/l

mg/l
μg/l

I

<80
<3

<2

<3

II

<150
<6

<5

<8

III

<250
<10

<35

<10

<0,45
<15

IV

<300
<14

<55

>300
>14

>55

<15

>15

<1,3
<30

V

>1,3

Výsledná třída kvality vody v Jílovském potoce podle odběru z října 2018 je: ... IV ...

>30

Hodnocení: Za správně stanovené třídy kvality 0,5 bodu, za správně určenou výslednou kvalitu vody
0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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c. Který hodnocený ukazatel kvality vody měl nejhorší výsledek a téměř posunul
třídu kvality o stupeň hůře?

1 bod

Odpověď: ... kadmium ...
Jednou větou zdůvodni, co ovlivnilo výslednou kvalitu vody:
Odpověď: ... vodní tok je ovlivněn lidskou činností, negativní vliv má zřejmě voda odtékající
ze skládky ...
Hodnocení: Za každou správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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