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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česko: školní atlas pro základní školy 
a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, volný papír na poznámky, (pravítko, úhloměr)

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. 

Národní park (ani žádná jeho část) se nenachází v oblasti, pro kterou je příznačná vegetace 
středomořského typu.
Pro lokalitu národního parku nejsou typické ferralitické a laterické půdy.
Ve vzdálenosti do 100 km od hranic národního parku neprocházela objevná cesta Johna McDoualla 
Stuarta v letech 1861–1862.

7 bodů1

Hodnocení: Za každý správně vybraný park udělit 2 body.
Řešení: Karlamilyi National Park, Wollemi National Park

a.   Na území Austrálie se nachází mnoho národních parků. Z přiložené nabídky 
vyberte právě dva, které splňují všechna definovaná kritéria:

4 body

Cape Arid National Park     –     Jardine River National Park     –     Kakadu National Park

Karlamilyi National Park     –     Kalbarri National Park     –     Lakefield National Park

Lake Torrens National Park     –     Wollemi National Park

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení, která se vztahují k dosud 
nejmenovaným národním parkům v Austrálii. Za chybná rozhodnutí se body 
odečítají.

3 body

Jihovýchodní mys je součástí národního parku Southeast Forests National Park. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA



- 2 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková Jan Pulec, Marek Kasner, 
Radek Pileček, Tomáš Bendl

Hodnocení: Za každý správně určený klíč 0,5 bodu. Za správně vyřazený pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

6 bodů2

zeměpisná poloha     –     jazyk     –     mořské proudy     –     náboženství

trasa objevné cesty     –     seismická aktivita     –     spokojenost obyvatelstva

srážky     –     těžba nerostné suroviny

Nedaleko národního parku Fitzgerald River National Park se těží stejná nerostná surovina jako 
v blízkosti gruzínského přístavního města Batumi. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Nejvyšší hora na území národního parku Karijini National Park dosahuje vyšší nadmořské výšky 
než nejvyšší vrchol Jizerských hor.
           PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Hodnocení: Za každou správnou odpověď udělit 1 bod, za chybnou odpověď 1 bod odečíst. Minimální 
počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

V každé z následujících skupin je jeden pojem, který mezi ostatní nepatří. Vaším úkolem 
je určit, na základě jakého klíče byly skupiny pojmů sestaveny, a vybrat vždy právě jeden 
pojem, který z hlediska daného klíče mezi ostatní nepatří. Některé možnosti z nabídky klíčů 
nevyužijete.

skupina 1:   Solovecké ostrovy  –  Bayt Lahm (Betlém)  –  Copacabana   –   Borobudur   –   Portobello 
 klíč: … náboženství …

skupina 2:     Henderson Lake     –    Debundscha     –    Astrachaň    –    Quibdó    –     Mount Waialeale 
 klíč: … srážky …

skupina 3:    Jindřichův Hradec   –   Záhřeb   –   Skuteč   –   Białogard    –    Třebechovice pod Orebem 
 klíč: … zeměpisná poloha …

skupina 4:         Lomé        –        Montevideo        –         Dushanbe        –          Praha           –         Lilongwe 
 klíč: … spokojenost obyvatelstva …
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6 bodů3
a.   Doplňte následující text. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají. 2 body

Hodnocení: Za správně doplněný pojem udělit 0,5 bodu. Za chybně doplněný pojem 0,5 bodu odečíst. 
Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

Hodnocení: Za každé správně uvedené město udělit 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

Ruská vesmírná základna Bajkonur se nachází v severní části ... Turanské … nížiny. Stejnojmenné 

město leží na řece ... Syrdarja …, která ústí do ... Aralského … jezera a jejíž hlavní zdrojnice pramení 

v pohoří ... Ťan-šan ….

b.   K jednotlivým řádkům tabulky doplňte podle příslušných charakteristik ruská 
města s populací nad 1 milion obyvatel.

4 body

město poloha biom hospodářská činnost
v okolí

Volgograd na nejdelší
evropské řece pouště a polopouště pěstování pšenice

Čeljabinsk v asijské části Ruska lesy mírného pásu
lesostepi a stepi pěstování brambor

Krasnojarsk mezi 53° a 58° s. š. tajga/lesostepi a stepi těžba hnědého uhlí

Kazaň
ve vzdušné vzdálenosti

pod 1 000 km
od hlavního města

lesy mírného pásu těžba ropy

6 bodů4

Podle následujících charakteristik poznejte české chráněné krajinné oblasti (CHKO). 
Za chybné odpovědi se body odečítají.

Lokalita byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí ve shodném desetiletí, v jakém získaly 

Maledivy nezávislost na Velké Británii. V kraji, kde se rozprostírá (či kam částečně zasahuje), byste 

nenašli sídlo arcibiskupství ani biskupství.

 řešení: ... Jizerské hory ...
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Hodnocení: Za každou správně pojmenovanou CHKO udělit 2 body. Za chybně pojmenovanou CHKO 
2 body odečíst. Minimální počet bodů je 0. 
Řešení: Viz text.

Svou rozlohou CHKO nepřesahuje ani 3 % celkové rozlohy Libereckého kraje. Nachází se v kraji, 

který se v pomyslném žebříčku řadí mezi první tři z hlediska absolutního počtu obyvatel slovenské, 

polské i romské národnosti. Neprotíná ji žádný biokoridor evropského významu ani není řazena 

mezi biosférické rezervace UNESCO.

 řešení: ... Blaník ... 

Nejvyšší vrchol CHKO dosahuje vyšší nadmořské výšky než nejvyšší vrchol ostrova Fuerteventura. 

Je ovšem nižší ve srovnání s nejvyšším bodem ostrova Mallorca. Území CHKO (nebo jeho podstatná 

část) bylo v říjnu 1938 odtrženo od Československa a bylo připojeno k Německu a nebylo součástí 

Protektorátu Čechy a Morava. Není zde biocentrum evropského významu. Leží na území okresu 

s kladným i na území okresu se záporným migračním saldem. V jednom z těchto okresů k roku 2006 

nepřesahovala průměrná měsíční mzda v průmyslu na 1 zaměstnance 17 000 Kč.

 řešení: ... Český les ...

5 bodů5
Většina velkých měsíců joviálních planet (tzv. plynných obrů) jsou ledová tělesa posetá 
dopadovými krátery. Na některých měsících pozorujeme i projevy vnitřních sil, jako jsou 
například gejzíry na Tritonu nebo Enceladu, kaňony na Mirandě či Arielu, praskliny v ledové 
kůře Europy, bouřlivá činnost na Io a mnohé další

a.   V textu bylo uvedeno šest jmen měsíců joviálních planet Sluneční soustavy. 
Vyberte tvrzení, která neplatí. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.

2 body

Hodnocení: Za každé správně vybrané tvrzení udělit 1 bod. Za chybně vybrané tvrzení 1 bod odečíst. 
Minimální počet bodů je 0. 
Řešení: Viz tabulka.

• Planeta, kolem které obíhá měsíc Enceladus, oběhne Slunce za delší dobu než trpasličí planeta 
Ceres. 

• Europa a Io tvoří větší podíl celkového počtu měsíců své planety než Miranda a Ariel.

• Planeta, kolem které obíhá Triton, má větší sklon osy než planeta měsíce Enceladus.

• Perioda rotace planety měsíců Miranda a Ariel trvá delší dobu než perioda rotace 
trpasličí planety Eris.



- 5 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková Jan Pulec, Marek Kasner, 
Radek Pileček, Tomáš Bendl

c.   Pokud vyletíte z města Kánpur pod azimutem 270° a absolvujete v tomto směru 
vzdušnou vzdálenost přesně odpovídající průměru nejmenší planety Sluneční 
soustavy, na území jakého státu se na konci svého letu budete nacházet?

1,5 bodu

Hodnocení: Za správnou odpověď udělit 1,5 bodu.
Řešení: Egypt

b.   Průměr kterého z těchto měsíců se přibližně rovná vzdušné vzdálenosti 
mezi nejvyšší horou a nejvyšší činnou sopkou Evropy? Jaká je to vzdálenost/
průměr? (číslo zaokrouhli na stovky kilometrů).

1,5 bodu

Hodnocení: Za správně pojmenovaný měsíc udělit 0,5 bodu. Za správnou hodnotu vzdálenosti udělit 
1 bod. 
Řešení: Ariel, 1 100–1 200 km (uznat obě tyto varianty)
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, papír na poznámky

6 bodů1
There are six anamorphic maps below. Your task is to state what is the topic of each map. 
Furthermore, there are six additional texts that might help you with naming the topic of 
the map. Match these texts to the maps given. Points will be subtracted for incorrect answers.

The map shows: ... Internet users in 2015 ...

Related text: ... 2 ...

The map shows: ... Global remoteness ...

Related text: ... 4 ...
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Related text: ... 3 ...

The map shows: ... Earthquake risk ...

Related text: ... 6 ...

The map shows: ... Absolute poverty ...

The map shows: ... Shia population ...

Related text: ... 5 ...
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The map shows: ... UNESCO cultural sites ...

Related text: ... 1 ...

TEXTS: 
1.: While on the one hand many states and places aim for inclusion on the …….. list as it can help 
boost tourism, the official approval also comes with the cost and effort to preserving and protecting 
the site adequately which can be a costly and complicated issue. The element is more likely 
to be situated in wealthier nations, although countries such as the USA are also less present here 
for political reasons. (Worldmapper)

2.: The distribution of …….. worldwide has changed remarkably over the last 25 years. In 1990 
………. were mainly found in the United States, Western Europe, Australia, Japan and Taiwan. 
By 2002 people living in Asia Pacific, Southern Asia, South America, China and Eastern Europe were 
notable ……... In 2015 a not insignificant number of ……….. are also shown to be in Northern Africa, 
Southeastern Africa, Western Africa and the Middle East. (Worldmapper)

3.: Religion is a social-cultural system of designated behaviors and practices, morals, worldviews, 
texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations, that relates humanity to supernatural, 
transcendental, and spiritual elements. However, there is no scholarly consensus over what 
precisely constitutes a religion. (Wikipedia)

4.: These areas are a diverse element in the patchwork of spaces that form the land surface 
of our planet. Only very small amounts of people are living in these areas, which is an expression 
of the strong organisation of human societies to maximise those living in close relative proximity. 
(Worldmapper)

5:  Situation when household income is below a certain level, which makes it impossible 
for the person or family to meet basic needs of life including food, shelter, safe drinking water, 
education, healthcare, etc. (habitatforhumanity.org)

6: This map allows to understand ….. intensity in relation to today’s population distribution. 
The gridded cartogram gives every person on the planet an equal amount of space while 
highlighting the most densely populated spaces in relation to the …...  
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a.   V následujícím textu se vyskytuje šest faktických chyb. Podtrhněte dané chyby, 
vypište je do tabulky pod textem a proveďte jejich opravu. Za špatně určené nebo 
špatně opravené chyby se body odečítají.

6 bodů

9,5 bodu2

Among the largest populations at risk of this element are those who live on the islands in East 
and South-East Asia, such as Japan and Indonesia. Other more densely populated threatened 
regions include Italy, Greece, and Turkey in the Mediterranean, or Mexico and California in North 
and Central America. (Worldmapper)

Hodnocení: Za každý správně určený název 0,5 bodu. Za každý správně přiřazený text 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Čína a Jižní Korea představují dvě nejvýznamnější nastupující mocnosti angažující se v Africe. Ačkoliv 
obě mají zkušenost s přítomností na kontinentu ještě před rokem 1990, jejich nejvýraznější angažmá 
je spojeno s posledními třemi dekádami. To je dáno tím, že obě země měly ambici zaplnit mocenské 
vakuum, které vzniklo s koncem studené války a ústupem USA a Sovětského svazu z Afriky. Primární 
motivaci v čínsko-afrických vztazích hraje uranová ruda (a další nerostné suroviny) a potřeba Číny 
zajistit si jejich pravidelné dodávky. Asi polovina čínské spotřeby této suroviny se dováží, přičemž 
polovina exportu je právě z Afriky. Afrika je pak na druhou stranu dobrým odbytištěm čínských 
produktů s vysokou přidanou hodnotou. Právě čínská přítomnost v Africe je západními aktéry 
nejčastěji chápána jako pozitivum, což je dáno faktem, že Čína nepodmiňuje spolupráci demokratizací 
či dobrým vládnutím v afrických zemích a jediné, co po svých partnerech požaduje, je dodržování 
politiky jednoho dítěte. Čínský zájem se soustředí na Angolu, Nigérii a Súdán, jež jsou významnými 
producenty výše uvedené suroviny. Pozornosti se však těší i státy západní Afriky jako Etiopie či Keňa, 
v nichž Čína buduje několik velkých infrastrukturních projektů.

Zdroj textu: pro účely otázky neuveden

Hodnocení: Za správně určenou chybu udělit 0,5 bodu, za správnou opravu chyby udělit 0,5 bodu. 
Pokud soutěžící opraví tvrzení jiným způsobem, který je správný, a hodnotitel uzná tento způsob jako 
relevantní, je uznání bodů možné. Za špatně podtrženou/označenou chybu nebo její chybnou opravu 
0,5 bodu odečíst. Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text a tabulka.

CHYBA SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

Jižní Korea Indie

uranová ruda ropa

produktů s vysokou přidanou hodnotou levných čínských spotřebních výrobků

pozitivum přítomnosti Číny v Africe hrozba přítomnosti Číny v Africe

politika jednoho dítěte politika jedné Číny

státy západní Afriky státy východní Afriky 

Tabulka 1:
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Země:     Indonésie     –     Turecko     –     zbytek světa     –     Indie     –     Brazílie     –     Čína

Podíl na celkovém obchodu s Afrikou (%):  18,75   –   6,36   –   2,32   –   1,67   –   1,00   –   65,39

b.   Pojmenujte úryvek textu. 0,5 bodu

Hodnocení: Za správnou odpověď udělit 0,5 bodu (konkrétní formulace odpovědi nemusí být doslovná, 
závisí na posouzení hodnotitele).
Příklad možného řešení: Afrika v zorném poli nových globálních hráčů

c.   Přiřaďte relativní hodnoty (%) mezinárodní obchodní výměny Afriky 
s vybranými zeměmi a zbytkem světa. Vytvořené dvojice seřaďte sestupně.

3 body

Tabulka 2:
Země Podíl na celkovém obchodu s Afrikou (%)

zbytek světa 69,90

Čína 18,75

Indie 6,36

Brazílie 2,32

Turecko 1,67

Indonésie 1,00

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

a.   Přiřaďte dvojice růžic k příslušným bodům na mapě (dva body v mapě 
přebývají). 

2,5 bodu

4,5 bodu3
Níže vidíte pět dvojic větrných růžic z různých stanic zobrazující převládající směr větru v daných 
měsících na konkrétní stanici (data byla pořízena jako průměr z delší časové řady). Délka proužku 
značí sílu převládajícího větru. 
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Zdroj: https://mesonet.agron.iastate.edu
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dvojice větrných růžic bod na mapě

1 E

2 F

3 A

4 B

5 D

Hodnocení: Za každé správné přiřazení 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Pokud je tvrzení nepravdivé, 
opravte jej. Za chybné odpovědi se body odečítají. 

2 body

Body C, G a F se vyznačují periodickým chodem klimatu v průběhu roku se dvěma srážkově výrazně 
odlišnými obdobími. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Oprava: 

Klima bodu A je na rozdíl od bodu B za normální situace ochlazováno studeným mořským proudem. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Oprava: ... Klima bodu A i B je ochlazováno studeným mořským proudem ...



- 8 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková Jan Pulec, Marek Kasner, 
Radek Pileček, Tomáš Bendl

Bod E se v průběhu roku začne nacházet pod působením lokální dlouhotrvající tlakové výše dříve 
než bod F. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Oprava:

Hodnocení: Za každé správné určení pravdivosti udělit 0,5 bodu. Za správnou opravu udělit 0,5 bodu. 
Za chybnou odpověď 0,5 bodu odečíst. Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

a.   Deforestace a degradace lesů je dobře pozorovatelná ze satelitních snímků. 
Vyplňte do tabulky níže následující údaje: 

 Do sloupce A přiřaďte příčiny deforestace nebo degradace, které zobrazují satelitní 
snímky (1–5). Nabídku příčin naleznete v rámečku, dvě příčiny zůstanou nepřiřazené.

 Do sloupce B uveďte, zda zobrazovaný jev způsobuje trvalou, nebo dočasnou změnu 
v land use (napište buď písmeno D = dočasná, nebo T = trvalá).

 Do sloupce C uveďte makroregiony z grafu, ve kterých je daná příčina úbytku lesa nejvíce 
zastoupena (v porovnání s ostatními makroregiony). Regiony je možno pojmenovat česky 
i anglicky.

5 bodů

10 bodů4

střídavé subsistenční obhospodařování     –     těžba dřeva     –     nedostatek vody

požáry     –     urbanizace     –     plantážnictví     –     působení kůrovce
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číslo snímku A B C

1 požáry D Rusko, Čína, jižní Asie/Russia, China,
South Asia

2 plantážnictví T Latinská Amerika/Latin America

3 těžba dřeva D Severní Amerika/North America

4 urbanizace T (není v grafu)

5 střídavé subsistenční
obhospodařování D Afrika/Africa

Zdroj: https://ourworldindata.org/ 

Hodnocení: Za správně vyplněný celý řádek udělit 1 bod. Za správně vyplněné buňky udělit 0,5 bodu 
(kromě řádku 4).
Řešení: Viz tabulka.
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b.   Deforestace a degradace mají na lesy mnoho dopadů – ty se mohou navzájem 
ovlivňovat. Doplňte kauzální diagram položkami z nabídky tak, aby na sebe 
události logicky navazovaly.

5 bodů

snížení biodiverzity     –     kácení těžkou těžařskou technikou     –     méně srážek

snížení diverzity a abundance mikroorganismů živících se na dřevě

eroze horních půdních horizontů     –     záplavy     –     kompakce půdy

uchycení pionýrských druhů a degradace původní skladby vegetace

snížená celková transpirace     –     zvýšené riziko požárů

Hodnocení: Za každé správné přiřazení udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

1 kácení těžkou těžařskou technikou

2 kompakce půdy

3 záplavy

4 eroze horních půdních horizontů

5 zvýšené riziko požárů

6 snížení diverzity a abundance
mikroorganismů živících se na dřevě

7 uchycení pionýrských druhů a degradace
původní skladby vegetace

8 snížení biodiverzity

9 snížená celková transpirace

10 méně srážek


