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PREDMLUVAPREDMLUVA

Zeměpisná olympiáda (dále též ZO) představuje geografickou zájmovou činnost, která by měla po-
moci rozvíjet myšlení a nadání mladých lidí v oblasti fyzické i sociální 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 osm souborných 
publikací zadání a autorských řešení všech úloh od 15. do 22. ročníku (od školního roku 2012/2013 
po 2019/2020). Tato publikace je tedy devátá v pořadí, na danou edici navazuje a přináší úlohy 
23. ročníku ZO, školního roku 2019/2020.

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. I ve školním roce 2020/2021 
ZO organizovala Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími 
univerzitními geografickými pracovišti v Česku. 

V pozici hlavního organizačního garanta působil čtvrtým rokem RNDr. Jakub Jelen (Katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) a jednotlivé kategorie 
opět garantovali následující instituce: 

Kategorie A: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 
 Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kategorie B: Mgr. Radek Durna / Mgr. Vendula Mašterová 
 Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Kategorie C: Mgr. Petr Trahorsch, 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

ˇ̌
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Odbornost ZO garantuje pořadatelské geografické pracoviště a Ústřední komise ZO složená ze zá-
stupců profesních geografů (např. učitelů zeměpisu, metodiků a dalších profesionálů v geografic-
kém 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). 

I 23. ročník Zeměpisné olympiády byl bohužel poznamenán celosvětovou pandemií onemocnění co-
vid-19 a s ní spojenými mimořádnými opatřeními, které po významnou část školního roku 2020/2021 
omezovaly pohyb a setkávání obyvatel či výuku na základních a středních školách. Oproti předcho-
zímu ročníku byl však organizační tým ZO na tuto situaci více připraven a také Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR již se situací počítalo. Proto bylo již koncem srpna 2020 vydáno nařízení, 
že všechny soutěže musejí být uspořádány distančním způsobem, na který je však možné žádat fi-
nanční prostředky skrze dotační tituly MŠMT. 

Organizační tým ZO tedy opět stál před výzvou, jak tento ročník pojmout. I přes to, že se online po-
řádání v předchozím roce osvědčilo přes platformu Google forms, bylo zapotřebí soutěž uspořádat 
v jiném prostředí, které by umožnilo zapojení více soutěžících najednou, lépe vyhodnocovalo výsled-
ky či zaznamenávalo údaje o účastnících. Jako nejideálnější řešení bylo nakonec zvoleno prostředí 
informačního systému Masarykovy univerzity (IS MUNI), který v předchozích letech využívala např. 
Geologická či Biologická olympiáda. 

S uvedeným systémem se nejprve musel seznámit organizační tým, resp. tvůrci otázek a garanti kate-
gorií, kteří měli za úkol otázky přizpůsobit tak, aby je bylo možné vkládat do systému, který je bude 
automaticky vyhodnocovat a bodovat. Z hlediska organizace se jednalo o jednu (nejen časově) z nej-
náročnějších činností celého ročníku. Dalším oříškem pak byla samotná registrace soutěžících. Stej-
ně jako v předchozích letech bylo pořádání školních kol v gesci jednotlivých vyučujících, kteří měli 
následně za úkol postupující do okresních kol v systému IS MUNI zaregistrovat. Registrovaní sou-
těžící si pak museli vytvořit své vlastní účty, které jim vyučující potvrdili a až poté mohli řešit další 
kola soutěže. Pro mnohé účastníky či vyučující byla tato registrace náročným krokem a velmi často 
se stávalo, že se napoprvé nepodařila, avšak i přes tuto zdánlivou složitost se jednalo o velmi důležitý 
a nenahraditelný krok, díky kterému došlo k ověření identity soutěžících a jejich evidenci, což orga-
nizátorům následně velmi usnadnilo zpracovávání výsledků. Okresního kola se totiž zúčastnilo téměř 
5 000 žáků základních a středních škol, protože díky online podobě mohli ze školních kol nově po-
stoupit až tři soutěžící! Díky informačnímu systému mohly být také odhaleny některé podvody, které 
se bohužel v některých kolech vyskytly. 

Okresní kola (stejně jako kola krajská) byla opět zachována v tradiční podobě a struktuře, tj. sestávala 
se ze tří částí: práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická část. V některých kategoriích 
bylo využito externích webových zdrojů či dalších rozšiřujících možností, které nabízelo online pro-
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středí. Důležité je také zmínit, že i v letošním roce měli možnost soutěžící řešit práci s atlasem s po-
mocí digitální licence atlasů světa i Česka, kterou opět bezplatně poskytnul náš dlouholetý partner, 
nakladatelství Kartografie Praha a. s. I přes to, že bylo prostředí IS MUNI pro soutěžící nové, proběhla 
okresní i krajská kola bez výrazných problémů. Soutěžící měli možnost si s předstihem vyzkoušet 
testovací prostředí a díky jejich rozdělení do podskupin došlo k rozložení zátěže systém, čímž byly 
eliminovány problémy s jeho výpadky. Po celou dobu soutěže byli k dispozici také IS technici, kte-
ří řešili případné dotazy, a zároveň měli soutěžící i učitelé možnost využít telefonické konzultace 
s hl. organizačním garantem. 

Krajských kol se následně účastnilo cca 800 soutěžících, ze kterých bylo vybráno 48 účastníků do ce-
lostátního finále. Vzhledem k vládním nařízením nebylo možné ani toto nejvyšší národní kolo uspo-
řádat prezenčně, a tak před autory úloh opět vyvstal nelehký úkol – jak nahradit práci v terénu? 
Po mnoha diskusích byla zvolena varianta samostatné práce soutěžících a následná prezentace výstu-
pů před odbornou porotou. Soutěžící měli tedy v rámci praktické části během cca 14 dní v místě svého 
bydliště (v tomto období byl na území Česka tvrdý lockdown, během kterého bylo zakázáno cestovat 
mezi okresy a pohyb byl omezen pouze na území obce) najít, popsat a navrhnout řešení libovolné-
ho geografického problému. Zadání bylo koncipováno velmi volně, proto si někteří vybrali za téma 
fyzickogeografické extrémy (sucho, povodně), jiní pak např. dopravu, cestovní ruch nebo demogra-
fické ukazatele. Výslednou práci soutěžící odevzdávali jednak v písemné podobě (opět přes systém 
IS MUNI) a dále pak prezentovali výsledky svého bádání před odborníky z řad fyzických či sociálních 
geografů nebo kartografů. Všechny odevzdané práce byly na velmi vysoké úrovni, a i přes omezený 
a čas i možnosti, se všichni soutěžící zhostili tohoto nelehkého úkolu na výbornou. Nedílnou součás-
tí celostátního kola byly samozřejmě i ostatní tradiční části, tj. práce s atlasem, test geografických 
znalostí a multimediální test. Po vyhlášení výsledků, které probíhalo také v online podobě z pražské-
ho Albertova, za přítomnosti prezidenta České geografické společnosti doc. RNDr. Pavla Chromého, 
Ph.D., došlo k sestavení reprezentačních týmů na mezinárodní olympiády. Česko v roce 2021 vyslalo 
celkem tři týmy na: Evropskou geografickou olympiádu (EGEO), Mezinárodní geografickou olympi-
ádu (iGEO) a Mezinárodní olympiádu věd o Zemi (IESO). Všechny tyto mezinárodní soutěže se opět 
konaly v online prostředí, podrobné výsledky českých týmů jsou pak k dohledání na webových strán-
kách soutěže (www.zemepisnaolympiada.cz) a zprávy z jednotlivých soutěží naleznete v časopise 
Informace ČGS (40/2; 2021). 

Důležité je dále zmínit, že v roce 2021 opět proběhlo letní soustředění s názvem Letní škola Zeměpis-
né a Geologické olympiády. Tato akce byla obnovena po roční pauze, způsobené pandemií covid-19, 
a zároveň byla rozšířena nejen o počet účastníků, ale také o délku trvání i další program. Letní škola 
se uskutečnila v termínu 21.–25. července 2021 v Kladně a nově se jí mohli zúčastnit již řešitelé kraj-
ského kola Zeměpisné olympiády. Těch se sešlo celkem 28 a spolu s 10 řešiteli Geologické olympiády 
strávili v Kladně pět dní plněním rozličných úkolů a terénních cvičení, vydali se na exkurzi do lomu 
Sýkořice či na výlet po okolí Kladna nebo si vyslechli přednášky z fyzické či politické geografie. 

V průběhu 23. ročníku Zeměpisné olympiády opět proběhla soutěž O nejlepší mapu na geografické 
téma. Vzhledem k mimořádným opatřením se také konala online, avšak v letošním roce zaznamena-
la soutěž nebývalý nárůst přihlášených map (celkem 84). Soutěžící byli rozděleni na dvě kategorie 
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(mladší a starší žáci) a odborná porota složená z představitelů České kartografické společnosti, České 
geografické společnosti, zástupců nakladatelství Kartografie Praha, a. s. a dalších členů, měla opravdu 
plné ruce práce s hodnocením. Výsledky jsou opět k dohledání na webu soutěže. 

I přes to, že celý 23. ročník provázela mimořádná opatření, Zeměpisná olympiáda proběhla ve všech 
svých postupových kolech. Uskutečnila se Letní škola a české týmy reprezentovali na třech meziná-
rodních olympiádách. Závěrem je možné konstatovat, že organizační tým zvládnul celý ročník na vý-
bornou, což potvrzují i závěry z celostátního setkání garantů školních soutěží a přehlídek, kteří vy-
hodnotili v roce 2020/2021 Zeměpisnou olympiádu jako nejlépe zorganizovanou soutěž se všech. 

Děkujeme všem účastníkům letošního ročníku a těšíme se na další!

ností široké veřejnosti, čímž pomáhá vytvářet image geografie a jejího společenského významu (Ku-
čerová 2016; Matlovič, Matlovičová 2012). Přispívá k utváření a definici penza geografických znalostí 
a dovedností a zprostředkovává komunikaci napříč vzdělávacím systémem (žáci – učitelé – akade-
mická 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 dis-
ciplín (např. pedagogiky – Novák 2009) i v mezinárodním prostředí (Schee, Kolkman 2010). Výsledky 
ZO i navazujících mezinárodních geografických soutěží jsou pravidelně publikovány nejen na oficiál-
ních internetových stránkách ZO, ale též v odborných periodikách – Informace ČGS a Geografické roz-
hledy 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.)

Jakub Jelen
hlavní organizační garant ZO
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

12 bodů1
Doplň správné písmeno.
Za pomoci Školního atlasu světa, svého důvtipu a detektivního ducha pomoz novému prezidentovi USA 
Joe Bidenovi zjistit tajné heslo pro vstup do trezoru v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. 
Nový prezident se od CIA dozvěděl jediné – heslem je anglický název jednoho svátku, který slaví občané 
USA. Zodpovězením následujících otázek nalezneš indicie, které tě k heslu jistě dovedou. Ale pozor, 
bez úplně všech vyřešených indicií je heslo neplatné a novému prezidentovi bude k ničemu. Nyní na tobě 
závisí osud celých Spojených států… Mnoho štěstí! Bůh žehnej Americe!

První písmeno z názvu asijského státu, jehož hlavním městem je Ašchabad.

         

Třetí písmeno z názvu hlavního města státu, který patřil do rakousko-uherské monarchie,        
posléze mezi státy bývalé Jugoslávie a na území tohoto státu se nacházejí známá Plitvická jezera.

         

Druhé písmeno z názvu jezera s brakickou (slanou i sladkou) vodou, které se nachází na 75° v. z. d. 
a na 46° s. z. š.

         

Páté písmeno z názvu státu, který se sestává ze 4 velkých ostrovů, jeho státním zřízením je 
konstituční monarchie a leží v časovém pásmu GMT+9.
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První písmeno z názvu pohoří, ve kterém se nachází druhá nejvyšší hora světa.  

        

Třetí písmeno z názvu ostrova, který je od jednoho kontinentu oddělen Bassovým průlivem.

         

První písmeno z názvu evropského zálivu, který najdeme u pobřeží Baskicka a Pyrénées-
Atlantiques.

         

První písmeno z názvu ostrova a zároveň státu, jehož územím protéká řeka Shannon.

          

Čtvrté písmeno z názvu souostroví, které se nachází na jih od Kanárských ostrovů a na západ 
od Zeleného mysu.

         

Druhé písmeno z názvu českého města, které je zapsané na seznamu UNESCO a nachází 
se severozápadně od města Svitavy.

          

Druhé písmeno z názvu nejvyšší hory Česka.

        

První písmeno z názvu největšího měsíce planety Jupiter.

         

Heslo:
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9 bodů2
Z následujících pojmů/názvů/území vyber vždy jeden, který se mezi ostatní nehodí. 

• Brazilský proud – Peruánský proud – Kanárský proud – Benguelský proud – Labradorský proud 

• Brazílie – Kanada – Bolívie – Argentina – Peru – Kolumbie 

• Io – Europa – Ganymedes – Phobos – Callisto 

• Indus – Ganga – Bajkal – Eufrat – Ob – Amur 

• Yellowstone – Grand Canyon – Redwood – Uluru-Kata Tjuta – Yosemite – Great Smoky Mountains

• Fidži – Šalamounovy o. – Vanuatu – Moluky – Nová Guinea – Bismarckovo souostroví – Marshallovy o.

8 bodů3
Zahraj si s námi hru „Kdo ví, odpoví!“ a urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv 
(NE). Při řešení této úlohy nezapomeň, že atlas má kromě mapových částí také obrazovou 
přílohu.

Pyramida v Chichen Itzá je svědectvím slávy zaniklé indiánské říše Mayů na mexickém poloostrově 

Yucatán.           ANO × NE

Nejvyšší hora Severní Ameriky, Denali (dříve Mt. McKinley), měří o 2 000 m méně než 

vůbec nejvyšší hora celé Ameriky, Aconcagua.      ANO × NE

Nejdelší řeka asijského kontinentu je o více než 200 km kratší než nejdelší řeka Afriky.   

            ANO × NE

Obratník Raka prochází přes Mexiko, Kubu i Bahamy.     ANO × NE
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11 bodů4

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, známá trojice moderátorů pořadů Top Gear 
a The Grand Tour se vydala na expedici po Jižní Americe v třech ojetých offroadech. James May, starý 
puntičkář, si psal cestou deník, na jedné stránce mu některá slova ovšem rozpila voda, když mu pršelo 
děravou střechou do auta. Pomoz mu si vzpomenout a doplnit chybějící údaje na stránku v deníku. 

Použij k doplnění textu názvy/pojmy/údaje z tabulky. Pozor, při vzpomínání si na chybějící 
pojmy, se do tabulky Jamesovi dostaly i některé falešné údaje, které nepoužiješ. 

Deník Jamese Maye z výpravy do Jižní Ameriky.

Den čtvrtý. 

Brzy ráno nás probudil řev motorky. Zjistili jsme, že jsme se v noci utábořili na rušné cestě, která 

vede skrz prales na území národního parku ........................................................, který se nachází severně 

od historického města Cuzco a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Poté, co jsme znovu 

vzkřísili Hammondovu Toyotu, která opět odmítala nastartovat, jsme se vydali na jihovýchod, dokud 

jsme nedojeli k nejvýše položenému splavnému jezeru, které se jmenuje .........................................................

U tohoto jezera se Jeremy, stejně jako na naší výpravě po Blízkém východě, rozhodl, že si zahraje 

na Ježíše Krista. Tehdy se pokusil chodit po hladině Galilejského jezera, které se nachází na území 

státu......................................................... 

Ke svačině jsme pak měli ryby a chléb. Po vykonání „zázraků“ rozhodl Jeremy, že se vydáme 

do města nakoupit zásoby. Přejeli jsme tedy do města ............................................................, které se nachází 

asi 50 km severně od města Potosí a je jedním ze dvou hlavních měst Bolívie. Tím druhým hlavním 

městem je ........................................................., kde jsme strávili noc předtím. 

Chile     –     Titicaca     –     Sucre     –     Santiago      –     Izrael     –     La Paz     –     Poopó

méně než 6 100      –     Aconcagua     –     Puerto Suárez     –     Manú     –     Libanon

Atacama     –     Santa Cruz     –     více než 6 100     –     Corumbá
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Den pátý

Po nákupu zásob, pohodlně strávené noci v místním hotelu a ranní opravě svíček v Jeremyho Range 

Roveru jsme se vydali přímo na východ za 60. poledník a náš cíl byl ve městě .........................................

................................  nebo ..........................................................., které jako první za 60. poledníkem má letiště 

kontinentálního významu. Odtud jsme se vrátili zpět, směrem k pohoří Andy, kde jsme měli v plánu 

přejet sopku San Pedro, která se nachází na souřadnicích 21°30´ j. š. a 67°30´ z. d., a má nadmořskou 

výšku .............................................................. m n. m. Přejet se nám ji ale kvůli výškové nemoci nepodařilo, a 

vybrali jsme si tedy objízdnou trasu přes město San Salvador. Naším cílem byla nejsušší poušť světa 

– ..........................................................…, která leží ve státě .............................................................. Po průzkumu 

tohoto místa „bez života“, jsme se vydali do hlavního města Chile s názvem ....................................................,

které se nachází jihozápadně od nejvyšší hory Jižní Ameriky, která se jmenuje .............................................. 

V tomto hlavním městě jsme naši výpravu ukončili a vyrazili zpět k domovu. 
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, volný papír na poznámky, pravítko, kalkulačka

4 body5

Pirát Modrovous během mnoha let plavení se po moři shromáždil celou řádku map vedoucích 
k tajuplným pokladům. Všechny mapy k pokladům i poznámky upřesňující jejich uložení měl ukryté 
v truhlici ve své kajutě. Při velké bouři se mu vše v truhlici promíchalo a on nyní nemůže určit, 
jaké poznámky patří k jaké mapě. Pomůžeš mu podle získaných indicií roztřídit znovu mapy 
podle určení správného měřítka mapy?

1. Poklad je uložený ve vzdálenosti 55 km na západ od města Abidjan (Abidžan), přičemž 1 cm 
na této ztracené mapě měří ve skutečnosti 5 km. 

a) 1 : 450 000 

b) 1 : 500 000 

c) 1: 550 000

2. Poklad je uložený na mořském dně ve vzdálenosti 53 km jižně od města Tiruvanantapuram, 
přičemž 3 cm na této ztracené mapě měří ve skutečnosti 36 km. 

a) 1 : 800 000 

b) 1 : 1 000 000 

c) 1 : 1 200 000

5 bodů6
Výběr jediné správné odpovědi ze seznamu možností. 
Zahraj si s námi novou hru „Kdo ví, odpoví!“ a urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv 
(NE).

Zemětřesení vzniká také v důsledku různých pohybů litosférických desek.  ANO × NE

Sopečná pohoří vznikají odsunem litosférických desek.     ANO × NE

Člověk je jediný činitel, který nepřetváří charakter povrchu Země.   ANO × NE  

Vrásněním vznikají vrásy, které mají dvě části – sedlo a koryto vrásy.   ANO × NE

Rostliny mohou díky kořenové soustavě zpevňovat koryta řek.    ANO × NE
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4 body7
Hvězdář Pravoslav zkoumal na obloze svým hvězdářským dalekohledem planety a do tabulky 
si přitom zapisoval jejich charakteristiku. Bohužel si ihned nezapsal i jejich název a o týden 
později, kdy se k tabulce vrátil, již nedokázal podle zapsaných charakteristik určit, o jaké 
planety se jedná. Pomůžeš mu s určením ty?

Charakteristika planety Název planety 

• Největší planeta sluneční soustavy
• Plynný obr
• Velké množství měsíců

Jupiter      –     Merkur      –     Neptun      –     Uran

• Nejmenší planeta sluneční soustavy
• Bez atmosféry
• Povrch podobný Měsíci

Jupiter      –     Merkur      –     Neptun      –     Mars

• Plynná planeta
• Modré zbarvení
• Název podle řeckého boha moří

Jupiter      –     Saturn      –     Neptun      –     Mars

• Červenooranžové zbarvení
• V polárních oblastech ledovec
• Nachází se zde nejvyšší hora sluneční 

soustavy (sopka Olympus Mons)

Venuše      –     Merkur      –     Neptun      –     Mars

3 body8

Dne 27. září 2020 z Prahy přiletělo letadlo plné turistů na ostrov Malta ve Středozemním moři.
V tu dobu bylo na Maltě přesně 14.30 hodin. Pilot letadla oznámil novým cestujícím, že zpátky 
do Prahy budou odlétat, až se Země přesně čtyřikrát otočí kolem své osy. Jaký den a v kolik hodin 
letadlo odlétalo z Malty zpět do Prahy?

a) 31. 9. 2020 ve 14.30 hod. 

b) 1. 10. 2020 ve 14.30 hod. 

c) 31. 9. 2020 v 18.30 hod.

d) 1. 10. 2024 ve 18.30 hod.
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4 body9

Honzík s Alenkou se rozhodli, že si spolu zahrají zeměpisné pexeso. Před sebe vyskládali kartičky, 
kdy v každé dvojici byla kartička, která popisovala daný objekt (jev), a k té náležela kartička, 
na které byl tento objekt namalován a popsán. Bohužel při hraní přecenili své síly a zbyly jim 
kartičky, se kterými si neví rady. Pomoz jim spojit správné dvojice kartiček.

Objekt posetý velkým množstvím 
kráterů. Nachází se zde světlá místa 
(vysočiny) a tmavá místa (moře).

Objekt nacházející se v samotném 
středu Sluneční soustavy. Jedná se 
o hvězdu, která dává světlo pro Zemi.

Objekt, který je složen z jádra a ohonu. 
Jádro tvoří led a prach. Ohon je tvořen 
prachem a plynem.

Jev, který je v našich zeměpisných 
šířkách přímo spojený s oběhem Země 
kolem Slunce a sklonem zemské osy.

4 body10

a.   Kachny se rozhodly, že obejdou zeměkouli po nejdelší rovnoběžce na Zemi, která měří 
cca 40 000 km.

 Vyberte, jak nazýváme tuto nejdelší rovnoběžku na Zemi, po které se kachny vydaly.

a) rovník 

b) poledník 

c) obratník Raka 

d) obratník Kozoroha

  ROČNÍ
  OBDOBÍ

  SLUNCE

   MĚSÍC

   KOMETA
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zdroj: https://search.seznam.cz/obrazky/?q=meandr#utm_
content=lista&utm_term=meandr&utm_medium=link&utm_

source=search.seznam.cz&docId=7d247864e607b50d

b.   Na cestu se vydaly 1. ledna. Určitě víš, jak rychle chodí kachny, takže si umíš představit, za jak 
dlouho se jim to podařilo. Pokud nemohly jít po svých, plavaly nebo letěly. Pohybovaly se pořád 
stejnou rychlostí, dnem i nocí, 5 km/h. Poté, co se ze své cesty vrátily, byly některé tak znavené, 
že si pletly dobu, za jak dlouho se jim překonání zeměkoule povedlo. Zakroužkuj, které z kachen 
měly pravdu. Pravdu jich mohlo mít i více než jedna. 

2 body11
Vypočítejte, kolik let uplynulo od přistání prvního člověka na Měsíci. Pozor do řešení nepište 
rok, kdy člověk přistál poprvé na Měsíci, ale vypočítejte, kolik let od té doby uplynulo.

4 body12
Na obrázku je vidět jeden tvar reliéfu (povrchu). S pomocí tohoto obrázku odpovězte na 
otázky níže. 

1. Vyberte z nabídky přírodního činitele, který 
tento tvar reliéfu vytvořil. 

a) tekoucí voda 

b) ledovec 

c) vítr 

d) člověk

2. Jak se tento tvar odborně nazývá: 

a) meandr 

b) moréna 

c) fjord 

d) delta

a) První kachna si stěžovala, že trasu překonaly za 8 000 hodin, a že takhle uťapkaná 

 už nikdy být nechce. 

b) Druhá kachna přísahala, že na cestě strávila celé své mladí, což je podle ní 2 roky. 

c) Třetí kachna má názor takový, že tolik minut z domova ještě nikdy pryč nebyla. 

 Prý byla pryč 480 000 minut. 

d) A čtvrtá kachna všechny krotila, že nebyly pryč ani rok, tak ať se nezblázní.
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Zatmění Slunce – obrázek  

Zatmění Měsíce – obrázek 

ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, volný papír na poznámky

ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE

2 body13
Na obrázku vidíte schéma zatmění. Určete, které schéma patří k zatmění Slunce a které 
k zatmění Měsíce.

zdroj: vectorstock.com/6331575

6 bodů14
V následujícím seznamu najdete charakteristiky, které popisují zatmění Slunce a Měsíce. 
Vyberte, jaká zatmění popisují.

Slunce     –     Měsíce     –     obě

Je ze Země pozorovatelné jen v úzkém pásu.  

Je ze Země pozorovatelné z celé polokoule.    

Trvá jen několik minut.       

Může nastat, když je Měsíc v novu.      

Může být pozorováno jen částečné zatmění.    

Z jednoho místa na Zemi je pozorovatelné častěji.    
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6 bodů15
Podívejte se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=HM5w7Aq8buw. Zachycuje 
zrychlený záznam zatmění Slunce z 21. srpna 2017, jak bylo pozorováno z města Casper 
ve Wyomingu v USA. Po shlédnutí videa odpovězte na následující otázky (vyberte 1 správnou 
odpověď): 

1. Před zakrytím slunečního disku je na něm možné sledovat několik tmavých míst. O co se jedná? 
a) Koróna 
b) Přechod družic přes sluneční disk 
c) Sluneční skvrny 
d) Vada objektivu

2. Jak se nazývá část Slunce, která je pozorovatelná právě při zatmění (v čase 0:26)? 
a) Chromosféra 
b) Koróna 
c) Fotosféra 
d) Protuberance

3. V závěru videa můžete pozorovat opakované zeslabení slunečního kotouče. Co je jeho 
nejpravděpodobnější příčinou? 
a) Změny sluneční aktivity 
b) Oblačnost 
c) Soumrak 
d) Vada objektivu

a) Protože dráha Měsíce je eliptická. 

b) Protože je Měsíc příliš velký a Země ho dokonale nezastíní. 

c) Protože dráha Měsíce je ukloněná oproti rovině, ve které Země obíhá kolem Slunce.

d) Je jen náhoda, když vyjde zatmění Měsíce na úplněk.

Proč nenastává zatmění Měsíce pokaždé, když je Měsíc v úplňku? (Vyberte jednu možnost.)

3 body16

https://www.youtube.com/watch?v=HM5w7Aq8buw
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10 bodů17
Podívejte se na mapu, která znázorňuje dráhy zatmění Slunce v letech 2021 až 2040. 

zdroj: Fred Espenac, NASA/GSFC Eclipse Web Site, https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEatlas/SEatlas3/SEatlas2021.GIF

a.   Urči z mapy, kdy bude z území Evropy pozorováno nejbližší zatmění Slunce. 3 body

b.   O jaký druh zatmění půjde?

a) Úplné 

b) Prstencové 

c) Hybridní

2 body
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a) Česko 

 b) Finsko 

c) Chorvatsko

d) Itálie

e) Island

f) Lotyšsko

g) Portugalsko

h) Řecko

c.   Vyber z nabídky ty země, ze kterých půjde v následujících 20 letech pozorovat úplné 
či prstencové zatmění Slunce.

5 bodů

3 body18
Pro pozorování zatmění Slunce jsou zásadní i vhodné pozorovací podmínky – pokud bude obloha 
pokrytá oblačností, z pozorování nebude nic. Představ si, že pojedeš pozorovat zatmění 8. dubna 
2024 (kde bude toto zatmění pozorovatelné najdeš snadno v mapě u předcházející otázky). Podívej 
se ještě na následující mapu. Ta znázorňuje pravděpodobnost pokrytí oblohy oblačností pro měsíc 
duben – čím vyšší číslo (červená barva) tím větší šance, že obloha bude zakryta oblačností, naopak 
čím nižší číslo (modrá barva) tím větší šance na jasnou oblohu. 

zdroj: Jay Anderson, https://eclipsophile.com/global-cloud-cover

Ve kterém státě budou nejlepší podmínky k pozorování? 
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

12 bodů1
Doplň správné písmeno.
Za pomoci Školního atlasu světa, svého důvtipu a detektivního ducha pomoz novému prezidentovi USA 
Joe Bidenovi zjistit tajné heslo pro vstup do trezoru v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. 
Nový prezident se od CIA dozvěděl jediné – heslem je anglický název jednoho svátku, který slaví občané 
USA. Zodpovězením následujících otázek nalezneš indicie, které tě k heslu jistě dovedou. Ale pozor, 
bez úplně všech vyřešených indicií je heslo neplatné a novému prezidentovi bude k ničemu. Nyní na tobě 
závisí osud celých Spojených států… Mnoho štěstí! Bůh žehnej Americe!

První písmeno z názvu asijského státu, jehož hlavním městem je Ašchabad.

  ... Turkmenistán ...       T

Třetí písmeno z názvu hlavního města státu, který patřil do rakousko-uherské monarchie,        
posléze mezi státy bývalé Jugoslávie a na území tohoto státu se nacházejí známá Plitvická jezera.

  ... Záhřeb ...        H

Druhé písmeno z názvu jezera s brakickou (slanou i sladkou) vodou, které se nachází na 75° v. z. d. 
a na 46° s. z. š.

  ... Balchaš/Balkaš ...       A

Páté písmeno z názvu státu, který se sestává ze 4 velkých ostrovů, jeho státním zřízením je 
konstituční monarchie a leží v časovém pásmu GMT+9.

  ... Japonsko ...        N
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První písmeno z názvu pohoří, ve kterém se nachází druhá nejvyšší hora světa.  

  ... Karákoram ...       K

Třetí písmeno z názvu ostrova, který je od jednoho kontinentu oddělen Bassovým průlivem.

  ... Tasmánie ...       S

První písmeno z názvu evropského zálivu, který najdeme u pobřeží Baskicka a Pyrénées-
Atlantiques.

  ... Gaskoňský ...       G

První písmeno z názvu ostrova a zároveň státu, jehož územím protéká řeka Shannon.

  ... Irsko ...        I

Čtvrté písmeno z názvu souostroví, které se nachází na jih od Kanárských ostrovů a na západ 
od Zeleného mysu.

  ... Kapverdy ...       V

Druhé písmeno z názvu českého města, které je zapsané na seznamu UNESCO a nachází 
se severozápadně od města Svitavy.

  ... Litomyšl ...        I

Druhé písmeno z názvu nejvyšší hory Česka.

  ... Sněžka ...        N

První písmeno z názvu největšího měsíce planety Jupiter.

  ... Ganymédes ...       G

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

Heslo:

T H A N K S G I V I N G
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• Brazilský proud – Peruánský proud – Kanárský proud – Benguelský proud – Labradorský proud 

• Brazílie – Kanada – Bolívie – Argentina – Peru – Kolumbie 

• Io – Europa – Ganymedes – Phobos – Callisto 

• Indus – Ganga – Bajkal – Eufrat – Ob – Amur 

• Yellowstone – Grand Canyon – Redwood – Uluru-Kata Tjuta – Yosemite – Great Smoky Mountains

• Fidži – Šalamounovy o. – Vanuatu – Moluky – Nová Guinea – Bismarckovo souostroví – Marshallovy o.

9 bodů2

Hodnocení: Za každé správně vybrané tvrzení 1,5 bodu. 
Řešení: Viz text.

Z následujících pojmů/názvů/území vyber vždy jeden, který se mezi ostatní nehodí. 

8 bodů3
Zahraj si s námi hru „Kdo ví, odpoví!“ a urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv 
(NE). Při řešení této úlohy nezapomeň, že atlas má kromě mapových částí také obrazovou 
přílohu.

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

Pyramida v Chichen Itzá je svědectvím slávy zaniklé indiánské říše Mayů na mexickém poloostrově 

Yucatán.           ANO × NE

Nejvyšší hora Severní Ameriky, Denali (dříve Mt. McKinley), měří o 2 000 m méně než 

vůbec nejvyšší hora celé Ameriky, Aconcagua.      ANO × NE

Nejdelší řeka asijského kontinentu je o více než 200 km kratší než nejdelší řeka Afriky.   

            ANO × NE

Obratník Raka prochází přes Mexiko, Kubu i Bahamy.     ANO × NE
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11 bodů4

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, známá trojice moderátorů pořadů Top Gear 
a The Grand Tour se vydala na expedici po Jižní Americe v třech ojetých offroadech. James May, starý 
puntičkář, si psal cestou deník, na jedné stránce mu některá slova ovšem rozpila voda, když mu pršelo 
děravou střechou do auta. Pomoz mu si vzpomenout a doplnit chybějící údaje na stránku v deníku. 

Použij k doplnění textu názvy/pojmy/údaje z tabulky. Pozor, při vzpomínání si na chybějící 
pojmy, se do tabulky Jamesovi dostaly i některé falešné údaje, které nepoužiješ. 

Deník Jamese Maye z výpravy do Jižní Ameriky.

Den čtvrtý. 

Brzy ráno nás probudil řev motorky. Zjistili jsme, že jsme se v noci utábořili na rušné cestě, která 

vede skrz prales na území národního parku ... Manú ..., který se nachází severně od historického 

města Cuzco a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Poté, co jsme znovu vzkřísili 

Hammondovu Toyotu, která opět odmítala nastartovat, jsme se vydali na jihovýchod, dokud jsme 

nedojeli k nejvýše položenému splavnému jezeru, které se jmenuje ... Titicaca ....

U tohoto jezera se Jeremy, stejně jako na naší výpravě po Blízkém východě, rozhodl, že si zahraje 

na Ježíše Krista. Tehdy se pokusil chodit po hladině Galilejského jezera, které se nachází na území 

státu ... Izrael .... 

Ke svačině jsme pak měli ryby a chléb. Po vykonání „zázraků“ rozhodl Jeremy, že se vydáme 

do města nakoupit zásoby. Přejeli jsme tedy do města ...  Sucre ..., které se nachází asi 50 km 

severně od města Potosí a je jedním ze dvou hlavních měst Bolívie. Tím druhým hlavním městem 

je ... La Paz ..., kde jsme strávili noc předtím. 

Chile     –     Titicaca     –     Sucre     –     Santiago      –     Izrael     –     La Paz     –     Poopó

méně než 6 100      –     Aconcagua     –     Puerto Suárez     –     Manú     –     Libanon

Atacama     –     Santa Cruz     –     více než 6 100     –     Corumbá



- 5 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie  A

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena VydlákováP. Karvánková, F. Hulec,
J. Rypl, K. Bulínová, J. Potužák,
M. Vlasák, K. Bezrouková,
M. Hamrová, L. Vacková

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

Den pátý

Po nákupu zásob, pohodlně strávené noci v místním hotelu a ranní opravě svíček v Jeremyho Range 

Roveru jsme se vydali přímo na východ za 60. poledník a náš cíl byl ve městě … Puerto Suárez 

(Corumbá) ... nebo ... Corumbá (Puerto Suárez) ..., které jako první za 60. poledníkem má letiště 

kontinentálního významu. Odtud jsme se vrátili zpět, směrem k pohoří Andy, kde jsme měli v plánu 

přejet sopku San Pedro, která se nachází na souřadnicích 21°30´ j. š. a 67°30´ z. d., a má nadmořskou 

výšku ... více než 6 100 ... m n. m. Přejet se nám ji ale kvůli výškové nemoci nepodařilo, a vybrali 

jsme si tedy objízdnou trasu přes město San Salvador. Naším cílem byla nejsušší poušť světa – 

... Atacama …, která leží ve státě ... Chile .... Po průzkumu tohoto místa „bez života“, jsme se vydali 

do hlavního města Chile s názvem ... Santiago ..., které se nachází jihozápadně od nejvyšší hory 

Jižní Ameriky, která se jmenuje ... Aconcagua .... V tomto hlavním městě jsme naši výpravu ukončili 

a vyrazili zpět k domovu. 
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, volný papír na poznámky, pravítko, kalkulačka

4 body5

Pirát Modrovous během mnoha let plavení se po moři shromáždil celou řádku map vedoucích 
k tajuplným pokladům. Všechny mapy k pokladům i poznámky upřesňující jejich uložení měl ukryté 
v truhlici ve své kajutě. Při velké bouři se mu vše v truhlici promíchalo a on nyní nemůže určit, 
jaké poznámky patří k jaké mapě. Pomůžeš mu podle získaných indicií roztřídit znovu mapy 
podle určení správného měřítka mapy?

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

1. Poklad je uložený ve vzdálenosti 55 km na západ od města Abidjan (Abidžan), přičemž 1 cm 
na této ztracené mapě měří ve skutečnosti 5 km. 
a) 1 : 450 000 
b) 1 : 500 000 
c) 1: 550 000

2. Poklad je uložený na mořském dně ve vzdálenosti 53 km jižně od města Tiruvanantapuram, 
přičemž 3 cm na této ztracené mapě měří ve skutečnosti 36 km. 
a) 1 : 800 000 
b) 1 : 1 000 000 
c) 1 : 1 200 000

5 bodů6
Výběr jediné správné odpovědi ze seznamu možností. 
Zahraj si s námi novou hru „Kdo ví, odpoví!“ a urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv 
(NE).

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

Zemětřesení vzniká také v důsledku různých pohybů litosférických desek.  ANO × NE

Sopečná pohoří vznikají odsunem litosférických desek.     ANO × NE

Člověk je jediný činitel, který nepřetváří charakter povrchu Země.   ANO × NE  

Vrásněním vznikají vrásy, které mají dvě části – sedlo a koryto vrásy.   ANO × NE

Rostliny mohou díky kořenové soustavě zpevňovat koryta řek.    ANO × NE
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4 body7
Hvězdář Pravoslav zkoumal na obloze svým hvězdářským dalekohledem planety a do tabulky 
si přitom zapisoval jejich charakteristiku. Bohužel si ihned nezapsal i jejich název a o týden 
později, kdy se k tabulce vrátil, již nedokázal podle zapsaných charakteristik určit, o jaké 
planety se jedná. Pomůžeš mu s určením ty?

Charakteristika planety Název planety 

• Největší planeta sluneční soustavy
• Plynný obr
• Velké množství měsíců

Jupiter      –     Merkur      –     Neptun      –     Uran

• Nejmenší planeta sluneční soustavy
• Bez atmosféry
• Povrch podobný Měsíci

Jupiter      –     Merkur      –     Neptun      –     Mars

• Plynná planeta
• Modré zbarvení
• Název podle řeckého boha moří

Jupiter      –     Saturn      –     Neptun      –     Mars

• Červenooranžové zbarvení
• V polárních oblastech ledovec
• Nachází se zde nejvyšší hora sluneční 

soustavy (sopka Olympus Mons)

Venuše      –     Merkur      –     Neptun      –     Mars

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

3 body8

Dne 27. září 2020 z Prahy přiletělo letadlo plné turistů na ostrov Malta ve Středozemním moři.
V tu dobu bylo na Maltě přesně 14.30 hodin. Pilot letadla oznámil novým cestujícím, že zpátky 
do Prahy budou odlétat, až se Země přesně čtyřikrát otočí kolem své osy. Jaký den a v kolik hodin 
letadlo odlétalo z Malty zpět do Prahy?

Hodnocení: Za správnou odpověď 3 body.
Řešení: Viz text.

a) 31. 9. 2020 ve 14.30 hod. 
b) 1. 10. 2020 ve 14.30 hod. 
c) 31. 9. 2020 v 18.30 hod.
d) 1. 10. 2024 ve 18.30 hod.
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  ROČNÍ
  OBDOBÍ

  SLUNCE

   MĚSÍC

   KOMETA

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

4 body9

Honzík s Alenkou se rozhodli, že si spolu zahrají zeměpisné pexeso. Před sebe vyskládali kartičky, 
kdy v každé dvojici byla kartička, která popisovala daný objekt (jev), a k té náležela kartička, 
na které byl tento objekt namalován a popsán. Bohužel při hraní přecenili své síly a zbyly jim 
kartičky, se kterými si neví rady. Pomoz jim spojit správné dvojice kartiček.

Objekt posetý velkým množstvím 
kráterů. Nachází se zde světlá místa 
(vysočiny) a tmavá místa (moře).

Objekt nacházející se v samotném 
středu Sluneční soustavy. Jedná se 
o hvězdu, která dává světlo pro Zemi.

Objekt, který je složen z jádra a ohonu. 
Jádro tvoří led a prach. Ohon je tvořen 
prachem a plynem.

Jev, který je v našich zeměpisných 
šířkách přímo spojený s oběhem Země 
kolem Slunce a sklonem zemské osy.

4 body10
a.   Kachny se rozhodly, že obejdou zeměkouli po nejdelší rovnoběžce na Zemi, která měří 

cca 40 000 km.
 Vyberte, jak nazýváme tuto nejdelší rovnoběžku na Zemi, po které se kachny vydaly.

a) rovník 
b) poledník 
c) obratník Raka 
d) obratník Kozoroha
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zdroj: https://search.seznam.cz/obrazky/?q=meandr#utm_
content=lista&utm_term=meandr&utm_medium=link&utm_

source=search.seznam.cz&docId=7d247864e607b50d

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Za každou špatnou odpověď se 1 bod odečítá. 
Minimum bodů za otázku je 0. 
Řešení: Viz text. Počítáme s délkou nejdelší rovnoběžky 40 000 km.

b.   Na cestu se vydaly 1. ledna. Určitě víš, jak rychle chodí kachny, takže si umíš představit, za jak 
dlouho se jim to podařilo. Pokud nemohly jít po svých, plavaly nebo letěly. Pohybovaly se pořád 
stejnou rychlostí, dnem i nocí, 5 km/h. Poté, co se ze své cesty vrátily, byly některé tak znavené, 
že si pletly dobu, za jak dlouho se jim překonání zeměkoule povedlo. Zakroužkuj, které z kachen 
měly pravdu. Pravdu jich mohlo mít i více než jedna. 

2 body11
Vypočítejte, kolik let uplynulo od přistání prvního člověka na Měsíci. Pozor do řešení nepište 
rok, kdy člověk přistál poprvé na Měsíci, ale vypočítejte, kolik let od té doby uplynulo.

Hodnocení: Za správnou odpověď 2 body.
Řešení: 52 let (1969–2021)

4 body12
Na obrázku je vidět jeden tvar reliéfu (povrchu). S pomocí tohoto obrázku odpovězte 
na otázky níže. 

1. Vyberte z nabídky přírodního činitele, který 
tento tvar reliéfu vytvořil. 
a) tekoucí voda 
b) ledovec 
c) vítr 
d) člověk

2. Jak se tento tvar odborně nazývá: 
a) meandr 
b) moréna 
c) fjord 
d) delta

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

a) První kachna si stěžovala, že trasu překonaly za 8 000 hodin, a že takhle uťapkaná 
 už nikdy být nechce. 
b) Druhá kachna přísahala, že na cestě strávila celé své mladí, což je podle ní 2 roky. 
c) Třetí kachna má názor takový, že tolik minut z domova ještě nikdy pryč nebyla. 
 Prý byla pryč 480 000 minut. 
d) A čtvrtá kachna všechny krotila, že nebyly pryč ani rok, tak ať se nezblázní.
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, volný papír na poznámky

ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE

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

2 body13
Na obrázku vidíte schéma zatmění. Určete, které schéma patří k zatmění Slunce a které 
k zatmění Měsíce.

zdroj: vectorstock.com/6331575

Zatmění Slunce – obrázek B 

Zatmění Měsíce – obrázek A

6 bodů14
V následujícím seznamu najdete charakteristiky, které popisují zatmění Slunce a Měsíce. 
Vyberte, jaká zatmění popisují.

Slunce     –     Měsíce     –     obě

Hodnocení: Za každý správný výběr 1 bod.
Řešení: Viz text.

Je ze Země pozorovatelné jen v úzkém pásu.   ... Slunce ...

Je ze Země pozorovatelné z celé polokoule.    ... Měsíce ...

Trvá jen několik minut.       ... Slunce ...

Může nastat, když je Měsíc v novu.      ... Slunce ...

Může být pozorováno jen částečné zatmění.   ... obě ...

Z jednoho místa na Zemi je pozorovatelné častěji.   ... Měsíce ...
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a) Protože dráha Měsíce je eliptická. 

b) Protože je Měsíc příliš velký a Země ho dokonale nezastíní. 

c) Protože dráha Měsíce je ukloněná oproti rovině, ve které Země obíhá kolem Slunce.

d) Je jen náhoda, když vyjde zatmění Měsíce na úplněk.

Hodnocení: Za každý správný výběr 2 body.
Řešení: Viz text.

6 bodů15
Podívejte se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=HM5w7Aq8buw. Zachycuje 
zrychlený záznam zatmění Slunce z 21. srpna 2017, jak bylo pozorováno z města Casper 
ve Wyomingu v USA. Po shlédnutí videa odpovězte na následující otázky (vyberte 1 správnou 
odpověď): 

1. Před zakrytím slunečního disku je na něm možné sledovat několik tmavých míst. O co se jedná? 
a) Koróna 
b) Přechod družic přes sluneční disk 
c) Sluneční skvrny 
d) Vada objektivu

2. Jak se nazývá část Slunce, která je pozorovatelná právě při zatmění (v čase 0:26)? 
a) Chromosféra 
b) Koróna 
c) Fotosféra 
d) Protuberance

3. V závěru videa můžete pozorovat opakované zeslabení slunečního kotouče. Co je jeho 
nejpravděpodobnější příčinou? 
a) Změny sluneční aktivity 
b) Oblačnost 
c) Soumrak 
d) Vada objektivu

Proč nenastává zatmění Měsíce pokaždé, když je Měsíc v úplňku? (Vyberte jednu možnost.)

Hodnocení: Za správnou odpověď 3 body. 
Řešení: Viz text.

3 body16

https://www.youtube.com/watch?v=HM5w7Aq8buw
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Hodnocení: Za správně určené datum 3 body.
Řešení: 12. 8. 2026

10 bodů17
Podívejte se na mapu, která znázorňuje dráhy zatmění Slunce v letech 2021 až 2040. 

zdroj: Fred Espenac, NASA/GSFC Eclipse Web Site, https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEatlas/SEatlas3/SEatlas2021.GIF

a.   Urči z mapy, kdy bude z území Evropy pozorováno nejbližší zatmění Slunce. 3 body

b.   O jaký druh zatmění půjde?

a) Úplné 
b) Prstencové 
c) Hybridní

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

2 body
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a) Česko 
 b) Finsko 
c) Chorvatsko
d) Itálie
e) Island
f) Lotyšsko
g) Portugalsko
h) Řecko

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Za každou špatnou odpověď odečíst 0,5 bodu. 
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.

c.   Vyber z nabídky ty země, ze kterých půjde v následujících 20 letech pozorovat úplné 
či prstencové zatmění Slunce.

5 bodů

3 body18
Pro pozorování zatmění Slunce jsou zásadní i vhodné pozorovací podmínky – pokud bude obloha 
pokrytá oblačností, z pozorování nebude nic. Představ si, že pojedeš pozorovat zatmění 8. dubna 
2024 (kde bude toto zatmění pozorovatelné najdeš snadno v mapě u předcházející otázky). Podívej 
se ještě na následující mapu. Ta znázorňuje pravděpodobnost pokrytí oblohy oblačností pro měsíc 
duben – čím vyšší číslo (červená barva) tím větší šance, že obloha bude zakryta oblačností, naopak 
čím nižší číslo (modrá barva) tím větší šance na jasnou oblohu. 

Hodnocení: Za správně určený stát 3 body.
Řešení: Mexiko.

Ve kterém státě budou nejlepší podmínky k pozorování? 

zdroj: Jay Anderson, https://eclipsophile.com/global-cloud-cover



- 1 -

Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie  B

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková  R. Durna, V. Mašterová, 
V. Korvasová, D. Zečevičová, 
T. Muzikant

Brazílie

Kanada

USA

Mexiko

PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 bodů

Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, 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. 

4 body1
V atlase světa nalistuj mapu Výroba a spotřeba elektřiny a utvoř správné dvojice (spoj čarami) 
z názvů států a tvrzení o výrobě elektrické energie.

Na americkém kontinentu má tento 
stát největší podíl výroby elektřiny 
z jaderných elektráren ze všech 
ostatních států.

Stát vyrábějící zhruba srovnatelné 
množství el. energie z jádra a fosilních 
paliv.

Tento stát vyrábí většinu el. energie 
z fosilních paliv.

Tento stát vyrábí z obnovitelných 
zdrojů více než ¾ veškeré el. energie.
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7 bodů2
V atlase světa si nalistuj mapu Využití půdy a doplň podle mapy následující text.

4 body3

Pracuj se školním atlasem světa. Podle zadaných souřadnic zjisti, jaký útvar/objekt se v dané 
lokalitě nachází, a doplň údaje do tabulky. 

ostrov Tasmánie   –   Hudsonův záliv   –   delta Amazonky   –   hlavní město Accra/Akkra

V povodí Konga a jeho přítoků převládá    trvale zalesněné    /    produktivní    /    neproduktivní    /     

nekulturní    území. Na území světových pouští se nachází     trvale zalesněné    /    produktivní    /     

neproduktivní    /    nekulturní    půdy. Tato kategorie půd se v nejvyšší míře vyskytuje na kontinentu 

zvaném    Antarktida    /    Arktida    /    Grónsko    /    Afrika    . Oblast Patagonie je tvořena především    

trvale zalesněnou    /    produktivní    /    neproduktivní    /    nekulturní     krajinou s divokými    

pastvinami    /    zvířaty    /    domorodci    /    druhy rostlin    . V    Severní    /    Jižní    Americe jsou 

větší plochy obdělávané půdy než v    Severní    /    Jižní    Americe. 

souřadnice název

5° s. š. 0° d.

60° s. š. 82° z. d.

42° j. š. 146° v. d. 

1° j. š. 51° z. d. 
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poloostrov Yucatán   –   jezero Nicaragua   –   Sonorská poušť   –   Pico Duarte   –   Západní Sierra Madre
Geografický pojem: 
Proč: 

a) Vrchol Pico Duarte jako jediný leží v ostrovní části Střední Ameriky, zatímco zbylé lokality   
 leží v části pevninské.
b) Sonorská poušť, protože mezi ostatními je nejvyprahlejší.
c) Jezero Nicaragua, protože jako jediné neleží v Mexiku.
d) Pico Duarte, protože má nejvyšší nadmořskou výšku. 

Akkra   –   Bamako   –   Rijád   –   Luanda   –   Rabat
Geografický pojem: 
Proč:

a) Luanda, protože jako jediná leží na pobřeží.
b) Rijád, protože jako jediný leží na Arabském poloostrově.
c) Bamako, protože leží jako jediné ve vnitrozemí.
d) Rabat, protože je jediným islámským městem.

4 body4
Pomocí atlasu identifikuj geografický pojem, který do řádku logicky nepatří, a vyber správné 
zdůvodnění toho, proč jsi tento pojem z otázky vybral/a.

8 bodů5
Za využití různých tematických map rozpoznej státy, ke kterým se vztahují níže uvedené výroky.

a) Zakroužkuj 3 největší státy v Africe, které mají podíl chráněných území menší než 1 %.

Mauritánie   –   Súdán   –   Angola   –   Lesotho   –   Libye   –   Libérie   –   Keňa   –   Somálsko   –   Maroko   –   Namibie

b) Zakroužkuj stát v Jižní Americe, který má podíl městského obyvatelstva menší než 40 %. 

Guyana   –   Ekvádor   –   Surinam   –   Chile   –   Uruguay

c) 3 sousední státy v Africe, které mají přirozený přírůstek obyvatel větší než 30 ‰.

Burkina Faso   –   Uganda   –   Rwanda   –   Burundi   –   Mali   –   Zambie   –   Malawi   –   Niger   –   Mosambik   –   Zimbabwe

d) Zakroužkuj stát v Jižní Americe, který má hlavní úřední jazyk portugalštinu.

Paraguay   –   Uruguay   –   Argentina   –   Brazílie   –   Chile   –   Venezuela
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S využitím atlasu urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá. Zakroužkuj možnost ANO, pokud je 
tvrzení správné, zakroužkuj NE pokud není tvrzení správné. 

3 body6
Pan Smith se vrací ze své zimní dovolené v Praze zpátky domů do New Yorku s přestupem v Londýně. 
Jeho letadlo odlétá v pondělí ve 14:00 místního času z letiště Václava Havla. Let do Londýna trvá 
2 hodiny a 15 minut. Na letišti Heathrow v Londýně čeká 1 hodinu a 45 minut na navazující letadlo 
do New Yorku na letiště J. F. K., proto si zajde koupit noviny a kávu, aby si zkrátil čekání. Poté nasedne 
na let do New Yorku, který trvá 8 hodin. Z letiště se domů dopraví taxíkem, na který nejdřív 20 minut 
čeká a poté v něm stráví dalších 45 minut.

4 body7

V roce 2015 bylo na seznamu UNESCO zapsáno přes tisíc míst.     ANO  ×  NE  

Největší příjmy z cestovního ruchu (přepočteno na 1 obyvatele) má USA, Egypt a Japonsko.   

            ANO  ×  NE

Nejmenší příjmy (přepočteno na 1 obyvatele) mají obecně státy Afriky a Jižní Asie.  ANO  ×  NE

Nejvíce přírodních památek je v Evropě.        ANO  ×  NE

Místa Uluru, Cordoba a Chaco jsou kulturní památky církevní.    ANO  ×  NE

Velká čínská zeď se nachází v severní části Číny a její východní část se nachází poblíž Pekingu.   
            ANO  ×  NE

V Jižní Americe se nenachází technická kulturní památka UNESCO.    ANO  ×  NE

Konárak, Jaku-šima, Wu-i-šan a Lhasa jsou památky nacházející se na asijské pevnině.   
            ANO  ×  NE

a) V kolik hodin místního času se pan Smith dostane domů?

  20:05    /    19:05    /    19:45    /    20:45    /    21:05

b) Ve který den se pan Smith dostane domů? 

  pondělí    /    úterý    /    neděle    /    středa
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V roce 2021 by měla proběhnout již 72. sezona seriálu závodů MOTO GP. V tabulce níže jsou 
uvedeny údaje o: názvu Velké ceny (ta se většinou jmenuje podle státu, v němž se koná), názvu 
nejbližšího většího města a přesného data konání. 

5 bodů8

MOTO GP - PROGRAM VELKÝCH CEN 2021
28. března Velká cena Kataru Lusail
11. dubna Velká cena Argentiny Termas de Río Hondo
18. dubna Velká cena USA Austin
2. května Velká cena Španělska Jerez

16. května Velká cena Francie Le Mans
30. května Velká cena Itálie Scarperia
6. června Velká cena Katalánska Barcelona

20. června Velká cena Německa Hohenstein-Sachsenring
27. června Velká cena Nizozemska Assesn

11. července Velká cena Finska Kymi
15. srpna Velká cena Rakouska Spielberg
29. srpna Velká cena Anglie Silverstone
19. září Velká cena San Marina Misano Adriatico
3. října Velká cena Japonska Motegi

10. října Velká cena Thajska Buriram
24. října Velká cena Austrálie Philipp Island
31. října Velká cena Malajsie Sepang

a.   Z nabízených trojic možností zakroužkuj v následujících větách právě tu, která 
vytvoří pravdivé tvrzení. 

4 body

b.   Jako fanoušek se chci dívat na Velkou cenu Japonska. Závod startuje v 9:00 
místního času. V kolik hodin a jaký den si musím zapnout přímý přenos, jestliže 
bydlím v New Yorku. Nejprve urči čas (12:00 až 23:00), kdy musí fanoušek zapnout přímý 
přenos. Poté urči den, kdy musí fanoušek zapnout přímý přenos.

1 bod

Nejblíže nultému poledníku budou jezdci při závodě ve městě     Jerez   /   Le Mans   /   Silverstone.

Na východní a zároveň jižní polokouli se bude konat Velká cena   Malajsie  /  Austrálie   /   Argentiny.

Nejblíže obratníku Kozoroha se budou jezdci při Velké ceně     Argentiny   /   Austrálie   /   Thajska.

Při Velké ceně     Thajska   /   Malajsie   /   Kataru     se jezdci nachází v konfliktní oblasti, kde je 
napětí způsobeno odvěkou rivalitou sunnitské a šíitské větve islámu a také strategickým významem 
oblasti v těžbě a přepravě ropy.

 čas:              datum:      1. října   /   2. října   /   3. října
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

5 bodů9
Pracuj s výškopisnými údaji na topografické mapě a doplň text pod obrázkem.  
Mapový výřez je orientován podle zásad české kartografické tvorby.

Zdroj: Základní mapa, ČÚZK, ags.cuzk.cz
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Nejvyšším bodem území na mapovém výřezu je vrchol ............................................... s nadmořskou výškou 

...................................................... m n. m. Zvlněné nepřerušované linie jsou ................................................................., 

pomocí nichž mohou uživatelé mapy odečítat ....................................................... míst na mapě a naplánovat 

si tak, kudy se jim v krajině lépe půjde. Potok v .................................................................... části území protéká 

v nadmořské výšce ............................................. než 260 m n. m. Interval hlavních vrstevnic (silné linie) 

je roven ............................................... výškovým metrům, interval vedlejších vrstevnic (tenké linie) 

je roven .......................................... výškovým metrům. Nejvyšší bod Oskerušové stezky leží ve výšce 

...............................................  m n. m., nejnižší bod této stezky leží ve výšce ............................................... m n. m.

3 body10
Doplň text pomocí slov v rozbalovací nabídce tak, aby text pojednávající o vybraném 
vegetačním typu dával smysl.

kácením   –   vysoké traviny   –   llanos   –   opadavé lesy   –   campos   –   vypalování

Savana je vegetační typ tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období 

dešťů a období sucha. Převládající vegetační formací jsou ....................................................................................

, ve kterých se vyskytují ojedinělé stromy nebo ...................................................................... V současné době 

savany vznikají v důsledku ................................................................................... tropických lesů a opakovaným 

........................................................................ Označení savana se používá nejčastěji ve spojitosti se zmíněným 

vegetačním typem v Africe. V Jižní Americe se označují savany také pojmy ...................................................... 

v okolí Orinoca nebo ......................................................................., které se rozprostírají v Brazilské vysočině.

nadmořskou výšku   –   10   –   338   –   Travičná   –   2   –   nižší 

379,7   –   jižní   –   vrstevnice   –   376,2
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6 bodů11
Pracuj s obrázkem číslo 2 a s geografickými pojmy v nabídce.

a) Na obrázku krajiny Bílých Karpat jsou barevně a písmeny označeny části reliéfu. Přiřaď 

k písmenům nejvhodnější geografické pojmenování těchto prvků reliéfu:

 A                                               

 B                                            

 C    

 D  

 E  

b) Ve směru které modré linie (1, 2, 3) bude nejpravděpodobněji odtékat voda z území?

 Voda z území bude odtékat ve směru linie číslo: 

Zdroje: 3D Ortofoto, ČÚZK, ags.cuzk.cz, upravil R. Durna

údolí   –   hřeben   –   vrchol   –   svah   –   úpatí
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Kilimandžáro    /    Mt. Kenya    /    Karisimbi    je nejvyšší horský 

masiv v    Africe    /    Asii    /    Jižní Americe    /    Austrálii    . Leží 

blízko rovníku v    Keni    /    Ugandě    /    Rwandě    /    Tanzánii    , 

při hranici s    Keňou    /    Ugandou    /    Rwandou   /    Tanzánií    . 

Nejvyšší vrchol Uhuru dosahuje výšky 5 895 m n.m.

Machu Picchu    /    Tenochtitlán    /    Chichén Itzá    jsou ruiny 

inckého kultovního města v   Jižní Americe   /   střední Americe  /   

jihovýchodní Asii    . Město je významnou turistickou atrakcí 

peruánských    /    mexických    /    chilských    /    ekvádorských       

And a bylo zařazeno na seznam světového dědictví    UNESCO    /    

OECD    /    MERCOSUR     .

Uluru    /    Mt. Zeil    /    Mt. Kosziusko    je pískovcový útvar ležící 

ve středu    Austrálie    /    severní Ameriky    /    Afriky    . Je znám 

tím, že se přes den barví do mnoha odstínů    červené    /     

oranžové    /    hnědé    . Samotný útvar a okolní území je    

posvátné    /    prokleté    /    nebezpečné    pro místní domorodé 

obyvatelstvo.  Z toho důvodu je do něj od loňského roku zakázán 

vstup.

6 bodů12
Podle obrázků identifikuj geograficky významná místa v Africe, Jižní Americe a Austrálii 
a doplň informace do textu.

Zdroj: mundo.cz

Zdroj: cksen.cz

Zdroj: viator.com
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5 bodů13

Zdroj: upraveno z climate-data.org

Město A

Město C

Město B

a.   Uvedené klimadiagramy ze třech různých měst světa jsou potřebné k řešení 
následujících otázek.

 Doplň města tak, aby následující tvrzení byla pravdivá.

4 body

a) .................................. se nachází nejblíže rovníku.

b) ............................................... se nachází na severní 

polokouli.

c) Ve .......................................... je nejvyšší průměrný 

měsíční úhrn srážek v květnu.

d) Ve ......................................... je nejvyšší průměrná 

měsíční teplota v červenci.
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5 bodů14
V následujícím textu vždy zakroužkuj správný výraz tak, aby text pojednávající o severní 
Africe dával smysl.

Státy severní Afriky můžeme jinak nazvat       arabská      /      islámská      /      berberská Afrika       

podle obyvatel, kteří zde tvoří převážnou většinu. Tato etnická skupina patří mezi     mongoloidní    / 

negroidní      /      europoidní       rasu. Obyvatelé těchto států jsou převážně křesťané      /       

muslimové      /      buddhisté.

Zemědělství v těchto státech nemá příhodné podmínky, ale v údolí řeky Nil je dostatek vláhy 

k tomu, aby sklizeň probíhala třikrát ročně. Avšak i v poušti existují místa, kde je dostatek vláhy 

k zemědělství, které se nazývají       artézské studny      /      oázy      /      karavany      . Pěstují se zde 

zejména       datle, vinná réva a citrusy      /      brambory, rýže a jablka      /      čajovník, kakaovník 

a kávovník.

Tyto státy jsou hojně navštěvované turisty nejen kvůli historickým památkám jako jsou 

např. pyramidy v       Káhiře      /      Tunisu      /      Alžíru      nebo starověká města jako je Kartágo, 

ale také kvůli přírodním krásám jako je poušť Sahara, řeka Nil v       Egyptě      /      Libyi      /      Čadu       

nebo na území Maroka, Tuniska a Alžírska pohoří       Ahaggar      /      Tibesti      /      Atlas.

Pro ekonomiku těchto států je důležitá těžba nerostných surovin, zejména   černého a hnědého uhlí / 

ropy a zemního plynu      /      zlata a diamantů. Velký zdroj příjmu Egypta je      Suezský průplav     / 

Panamský průplav      /      Asuánská přehrada       sloužící jako dopravní spojení mezi Indickým 

a Atlantským oceánem.

Město A

Město B

Město C

b.   Rozhodni, který z klimadiagramů (A-B-C) vznikl na základě uvedených dat 
v tabulce. Zakroužkuj správnou možnost. 

1 bod
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

Austrálie v plamenech 

Pozorně si přečti následující text.

Přírodní požáry jsou přirozenou součástí mnoha světových biomů. V Austrálii hoří vegetace pravidelně 
a spousta rostlinných druhů je na požáry adaptovaná. Avšak před rokem (na počátku roku 2020) 
se Austrálie potýkala s obrovskými požáry dosud nevídaných rozměrů. V lednu 2020 vrcholily 
v Austrálii prudké lesní požáry a data ukazují, že své domovy muselo opustit více než 100 000 lidí1 
(stejně jako žije v Olomouci), hořela plocha o rozloze 100 000 km2 , tedy plocha větší než jakou má 
celé Česko. Pro představu je to zhruba celá rozloha Islandu nebo dvojnásobek rozlohy Slovenska. 
Podle studie vědců z Univerzity v Sydney mohlo přijít o život nebo o životní prostor až na 3 miliardy 
živočichů2. 

Příčiny toho, proč byly požáry v roce 2020 tak ničivé zřejmě souvisí s probíhající změnou klimatu. 
Období mezi lety 2019 a 2020 bylo tím nejsušším v historii Austrálie, respektive od doby, kdy se začalo 
měřit. Teploty přesahovaly i 40 °C, srážky byly na historických minimech. Takové podmínky jsou 
už moc drsné i na nejsušší kontinent světa. 

Zdroje: 
1https://www.televizeseznam.cz/video/jak-nas-vidi-svet/cizinci-zijici-v-australii-promluvili-o-smrticich-pozarech-64022251 
2https://www.abc.net.au/news/2020-07-28/3-billion-animals-killed-displaced-in-fires-wwf-study/12497976
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6 bodů15
Na satelitním snímku jsou zachycena ohniska požárů na australském kontinentu. Pozorně jej 
prostuduj a doplň text tak, aby dával co nejlepší smysl vzhledem k tématu požárů. Použij pojmy 
v nabídce. Některé pojmy jsou uvedeny navíc.
Obrázek 1 Ohniska požárů v Austrálii (zima 2020)

Nejvíce byla požáry zasažena oblast ......................................................................... a ......................................................

.................................. na ................................................................................. V těchto oblastech se nachází především 

................................................................................., kde se nachází ............................................................................................

.. a tudíž je zde spousta .............................................................................. To je jedním z důvodů, proč právě zde 

zuřily požáry nejvíce.

• východního pobřeží   –    západního pobřeží   –   jižního pobřeží

• poloostrova    –   ostrova    –   zálivu

• severovýchodě   –   severozápadě   –   severu

• hory   –   nížiny   –   pouště

• lesy   –   pole   –   města 

• hořlavého materiálu    –    obyvatel    –   suchomilných rostlin
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4 body16
Prohlédni si satelitní snímek zachycující kouř nad australským pobřeží v době požárů 
a doplň text. 
Obrázek 2 Vítr pomáhá šířit požáry

Zakroužkuj správnou možnost: 

a) Kterým převažujícím směrem proudil vítr nad australskou pevninou?

severním   –   jihozápadním   –   severozápadním   –   jihovýchodním

b) Vanoucí vítr napomáhá šíření ohně. V tomto případě se oheň šířil směrem z:

• odkud (    pobřeží    /    vnitrozemí    )

• kam (    pobřeží    /    vnitrozemí    )

c) Nejhůře bylo smogem zasaženo město 

Mallacoota   –   Canberra    –   Sydney
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6 bodů17
Rozsáhlé požáry produkují velké množství sazí, což může mít za následek také například lokální 
změny počasí. Princip tohoto jevu je znázorněn na obrázku. Doplň správné popisky k číslům 
na obrázku. 
Obrázek 3 Požár ovlivňuje místní počasí

1      4

2      5 

3      6

horké saze stoupají vzhůru    –   vzniká bouřka    –   saze se ochlazují

následné blesky mohou založit nové  ohnisko požáru

padají dešťové srážky    –   dochází k formování mračna
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11 bodů18
V grafu jsou znázorněny odchylky průměrných ročních teplot od dlouhodobého průměru. 
Dlouhodobý průměr byl stanoven na základě měření teploty mezi lety 1961 a 1990 a v grafu je tento 
průměr znázorněn černou středovou linií s hodnotou 0. Nula zde neznamená, že průměrná teplota 
v letech 1961–1990 byla 0 °C, jde pouze o vyjádření referenční hodnoty, ke které jsou vztaženy 
odchylky v různých letech, které jsou v grafu znázorněny červenou a modrou barvou. Můžeme tak 
pozorovat, ve kterých letech byla průměrná roční teplota pod dlouhodobým průměrem a ve kterých 
byla nad průměrem. Pracuj s grafem odpověz na dotazy.

Obrázek 4 Graf odchylek průměrných teplot

a) Každý pátý rok za toto období byl v průměru o 0,5 °C teplejší. 

b) Většina průměrných roční teplot v tomto období se od dlouhodobého průměru lišila 

 o více než 0,5 °C. 

c) V každém roce v tomto období byla průměrná teplota nad dlouhodobým průměrem. 

a.   Vyber správné tvrzení o vývoji průměrné teploty v Austrálii za posledních 20 let:
 (při určení 20 let zpět v čase vycházej z údajů v grafu, nikoli z letošního kalendářního 

roku)

1 bod
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a) V průběhu 21. století průměrné roční teploty v Austrálii stále narůstají.

b) Každý rok od 2001 do současnosti byl teplejší než rok předchozí.

c) Posledním rokem, kdy byla průměrná roční teplota v Austrálii pod dlouhodobým průměrem,  
 byl rok 2000.

d) Ve 20. století převažovaly roky s průměrnými teplotami pod dlouhodobým průměrem. 

e) Teplotní odchylky (+/-) v první polovině 20. století byly vyrovnané.

b.   Doplň správné údaje podle informací v grafu a textu: 8 bodů

c.   Pracuj s grafem a vyber nepravdivá tvrzení: (pozor, za označení chybných 
odpovědí se strhávají body). 

2 body

V roce 2019 byla průměrná roční teplota ........................... °C ............................. průměrem z let 1961–1990. 

Posledním rokem, kdy byla průměrná teplota nižší než je dlouhodobý průměr teplot, byl rok 

.................................................. Mezi lety 1925–1950 (čtvrtstoletí) se průměrná roční teplota dostala 

nad dlouhodobý průměr celkem ..................................... krát, za následující čtvrtstoletí 1950–1975 byla 

nad průměrem celkem ............................ krát a za čtvrtstoletí 1975–2000 už to bylo .............................. krát! 

Za každých 25 let (od roku 1925) se tedy počet teplotně nadprůměrných roků zvýšil více než 

............................ krát. Zatím to vypadá tak, že v posledním čtvrtstoletí bude teplotně ...................................... 

téměř každý rok.

1: velká rozloha   –   nejsušší rok v historii   –   drsné podmínky

2: slabé deště   –   extrémně vysoké teploty   –   teplé dny 

3: suchomilná vegetace – nahromaděné suché dřevo v lesích – počet obyvatel žijících na pobřeží

3 body19
V úvodním textu jsme se dozvěděli, co je pravděpodobnou příčinou nebývalé síly požárů a v úloze 
15 jsme díky satelitnímu snímku zjistili, kde v Austrálii nejvíce hořelo. Nyní všechny dosud získané 
informace použij k dosazení co nejvhodnějších výrazů do rovnice. K úvodnímu textu se můžeš 
vracet. Do políček vybírej správné sousloví z nabídky v číslovaných řádcích (do pole č. 1 vybíráš 
pojmy z řádku č. 1 atd.)

1 .......................................................................................... + 2 .......................................................................................... + 

+ 3 .......................................................................................... = nejhorší dosud zaznamenané požáry v historii 

Austrálie

3      –      1,5      –      18      –      7       –      nad        –       nadprůměrný        –          2          –       2000
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Brazílie

Kanada

USA

Mexiko

PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 bodů

Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, 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. 

4 body1
V atlase světa nalistuj mapu Výroba a spotřeba elektřiny a utvoř správné dvojice (spoj čarami) 
z názvů států a tvrzení o výrobě elektrické energie.

Hodnocení: Za každou správně utvořenou dvojici udělit 1 bod.
Řešení: Viz uvedené dvojice.

Na americkém kontinentu má tento 
stát největší podíl výroby elektřiny 
z jaderných elektráren ze všech 
ostatních států.

Stát vyrábějící zhruba srovnatelné 
množství el. energie z jádra a fosilních 
paliv.

Tento stát vyrábí většinu el. energie 
z fosilních paliv.

Tento stát vyrábí z obnovitelných 
zdrojů více než ¾ veškeré el. energie.
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7 bodů2
V atlase světa si nalistuj mapu Využití půdy a doplň podle mapy následující text.

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

4 body3

Pracuj se školním atlasem světa. Podle zadaných souřadnic zjisti, jaký útvar/objekt se v dané 
lokalitě nachází, a doplň údaje do tabulky. 

ostrov Tasmánie   –   Hudsonův záliv   –   delta Amazonky   –   hlavní město Accra/Akkra

souřadnice název

5° s. š. 0° d. Accra / Akkra

60° s. š. 82° z. d. Hudsonův záliv

42° j. š. 146° v. d. Tasmánie

1° j. š. 51° z. d. Amazonka / ústí Amazonky/
delta Amazonky

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

V povodí Konga a jeho přítoků převládá    trvale zalesněné    /    produktivní    /    neproduktivní    /     

nekulturní    území. Na území světových pouští se nachází     trvale zalesněné    /    produktivní    /     

neproduktivní    /    nekulturní    půdy. Tato kategorie půd se v nejvyšší míře vyskytuje 

na kontinentu zvaném    Antarktida    /    Arktida    /    Grónsko    /    Afrika    . Oblast Patagonie 

je tvořena především    trvale zalesněnou    /    produktivní    /    neproduktivní    /    nekulturní     

krajinou s divokými    pastvinami    /    zvířaty    /    domorodci    /    druhy rostlin    . V    Severní    /    

Jižní    Americe jsou větší plochy obdělávané půdy než v    Severní    /    Jižní    Americe. 
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Hodnocení: Za správně doplněný pojem udělit 1 bod. Za správné zdůvodnění rovněž 1 bod.
Řešení: Viz text.

4 body4
Pomocí atlasu identifikuj geografický pojem, který do řádku logicky nepatří, a vyber správné 
zdůvodnění toho, proč jsi tento pojem z otázky vybral/a.

8 bodů5
Za využití různých tematických map rozpoznej státy, ke kterým se vztahují níže uvedené výroky.

a) Zakroužkuj 3 největší státy v Africe, které mají podíl chráněných území menší než 1 %.

Mauritánie   –   Súdán   –   Angola   –   Lesotho   –   Libye   –   Libérie   –   Keňa   –   Somálsko   –   Maroko   –   Namibie

b) Zakroužkuj stát v Jižní Americe, který má podíl městského obyvatelstva menší než 40 %. 

Guyana   –   Ekvádor   –   Surinam   –   Chile   –   Uruguay

c) 3 sousední státy v Africe, které mají přirozený přírůstek obyvatel větší než 30 ‰.

Burkina Faso   –   Uganda   –   Rwanda   –   Burundi   –   Mali   –   Zambie   –   Malawi   –   Niger   –   Mosambik   –   Zimbabwe

poloostrov Yucatán   –   jezero Nicaragua   –   Sonorská poušť   –   Pico Duarte   –   Západní Sierra Madre
Geografický pojem: ... Pico Duarte ...
Proč: 

a) Vrchol Pico Duarte jako jediný leží v ostrovní části Střední Ameriky, zatímco zbylé   
 lokality leží v části pevninské.
b) Sonorská poušť, protože mezi ostatními je nejvyprahlejší.
c) Jezero Nicaragua, protože jako jediné neleží v Mexiku.
d) Pico Duarte, protože má nejvyšší nadmořskou výšku. 

Akkra   –   Bamako   –   Rijád   –   Luanda   –   Rabat
Geografický pojem: ... Rijád ...
Proč:

a) Luanda, protože jako jediná leží na pobřeží.
b) Rijád, protože jako jediný leží na Arabském poloostrově.
c) Bamako, protože leží jako jediné ve vnitrozemí.
d) Rabat, protože je jediným městem v muslimské zemi.
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a) V kolik hodin místního času se pan Smith dostane domů?

  20:05    /    19:05    /    19:45    /    20:45    /    21:05

b) Ve který den se pan Smith dostane domů? 

  pondělí    /    úterý    /    neděle    /    středa

S využitím atlasu urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá. Zakroužkuj možnost ANO, pokud je 
tvrzení správné, zakroužkuj NE pokud není tvrzení správné. 

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

d) Zakroužkuj stát v Jižní Americe, který má hlavní úřední jazyk portugalštinu.

Paraguay   –   Uruguay   –   Argentina   –   Brazílie   –   Chile   –   Venezuela

3 body6
Pan Smith se vrací ze své zimní dovolené v Praze zpátky domů do New Yorku s přestupem v Londýně. 
Jeho letadlo odlétá v pondělí ve 14:00 místního času z letiště Václava Havla. Let do Londýna trvá 
2 hodiny a 15 minut. Na letišti Heathrow v Londýně čeká 1 hodinu a 45 minut na navazující letadlo 
do New Yorku na letiště J. F. K., proto si zajde koupit noviny a kávu, aby si zkrátil čekání. Poté nasedne 
na let do New Yorku, který trvá 8 hodin. Z letiště se domů dopraví taxíkem, na který nejdřív 20 minut 
čeká a poté v něm stráví dalších 45 minut.

Hodnocení: Za správnou odpověď u otázky a) 2 body. Za správnou odpověď u otázky b) 1 bod.
Řešení: Viz text.

4 body7

V roce 2015 bylo na seznamu UNESCO zapsáno přes tisíc míst.     ANO  ×  NE  

Největší příjmy z cestovního ruchu (přepočteno na 1 obyvatele) má USA, Egypt a Japonsko.   

            ANO  ×  NE

Nejmenší příjmy (přepočteno na 1 obyvatele) mají obecně státy Afriky a Jižní Asie.  ANO  ×  NE

Nejvíce přírodních památek je v Evropě.        ANO  ×  NE

Místa Uluru, Cordoba a Chaco jsou kulturní památky církevní.    ANO  ×  NE
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Velká čínská zeď se nachází v severní části Číny a její východní část se nachází poblíž Pekingu.   
            ANO  ×  NE

V Jižní Americe se nenachází technická kulturní památka UNESCO.    ANO  ×  NE

Konárak, Jaku-šima, Wu-i-šan a Lhasa jsou památky nacházející se na asijské pevnině.   
            ANO  ×  NE

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

V roce 2021 by měla proběhnout již 72. sezona seriálu závodů MOTO GP. V tabulce níže jsou 
uvedeny údaje o: názvu Velké ceny (ta se většinou jmenuje podle státu, v němž se koná), názvu 
nejbližšího většího města a přesného data konání. 

5 bodů8

MOTO GP – PROGRAM VELKÝCH CEN 2021
28. března Velká cena Kataru Lusail

11. dubna Velká cena Argentiny Termas de Río Hondo

18. dubna Velká cena USA Austin

2. května Velká cena Španělska Jerez

16. května Velká cena Francie Le Mans

30. května Velká cena Itálie Scarperia

6. června Velká cena Katalánska Barcelona

20. června Velká cena Německa Hohenstein-Sachsenring

27. června Velká cena Nizozemska Assesn

11. července Velká cena Finska Kymi

15. srpna Velká cena Rakouska Spielberg

29. srpna Velká cena Anglie Silverstone

19. září Velká cena San Marina Misano Adriatico

3. října Velká cena Japonska Motegi

10. října Velká cena Thajska Buriram

24. října Velká cena Austrálie Philipp Island

31. října Velká cena Malajsie Sepang
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a.   Z nabízených trojic možností zakroužkuj v následujících větách právě tu, která 
vytvoří pravdivé tvrzení. 

4 body

b.   Jako fanoušek se chci dívat na Velkou cenu Japonska. Závod startuje v 9:00 
místního času. V kolik hodin a jaký den si musím zapnout přímý přenos, jestliže 
bydlím v New Yorku. Nejprve urči čas (12:00 až 23:00), kdy musí fanoušek zapnout přímý 
přenos. Poté urči den, kdy musí fanoušek zapnout přímý přenos.

1 bod

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

Hodnocení: Za správně uvedený čas 0,5 bodu. Za správně uvedené datum 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

 čas:     19:00     datum:      1. října   /   2. října   /   3. října

Nejblíže nultému poledníku budou jezdci při závodě ve městě     Jerez   /   Le Mans   /   Silverstone.

Na východní a zároveň jižní polokouli se bude konat Velká cena   Malajsie  /  Austrálie   /   Argentiny.

Nejblíže obratníku Kozoroha se budou jezdci při Velké ceně     Argentiny   /   Austrálie   /   Thajska.

Při Velké ceně     Thajska   /   Malajsie   /   Kataru     se jezdci nachází v konfliktní oblasti, kde je 
napětí způsobeno odvěkou rivalitou sunnitské a šíitské větve islámu a také strategickým významem 
oblasti v těžbě a přepravě ropy.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

5 bodů9
Pracuj s výškopisnými údaji na topografické mapě a doplň text pod obrázkem.  
Mapový výřez je orientován podle zásad české kartografické tvorby.

Zdroj: Základní mapa, ČÚZK, ags.cuzk.cz
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Hodnocení: Za každý správně doplněné pole 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Hodnocení: Za každé správné přiřazení 0,5 bodu.
Řešení: Viz text. Pokud žák prohodí výrazy v první a druhé větě, tak je vše stále správně.

3 body10
Doplň text pomocí slov v rozbalovací nabídce tak, aby text pojednávající o vybraném 
vegetačním typu dával smysl.

kácením   –   vysoké traviny   –   llanos   –   opadavé lesy   –   campos   –   vypalování

Savana je vegetační typ tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období 

dešťů a období sucha. Převládající vegetační formací jsou ... vysoké traviny ..., ve kterých se 

vyskytují ojedinělé stromy nebo ... opadavé lesy .... V současné době savany vznikají v důsledku 

... vypalování ... tropických lesů a opakovaným ... kácením .... Označení savana se používá nejčastěji 

ve spojitosti se zmíněným vegetačním typem v Africe. V Jižní Americe se označují savany také 

pojmy ... llanos ... v okolí Orinoca nebo ... campos ..., které se rozprostírají v Brazilské vysočině.

nadmořskou výšku   –   10   –   338   –   Travičná   –   2   –   nižší 

379,7   –   jižní   –   vrstevnice   –   376,2

Nejvyšším bodem území na mapovém výřezu je vrchol ... Travičná ... s nadmořskou výškou 

... 379,7 ... m n. m. Zvlněné nepřerušované linie jsou ... vrstevnice ..., pomocí nichž mohou  

uživatelé mapy odečítat ... nadmořskou výšku ... míst na mapě a naplánovat si tak, kudy se 

jim v krajině lépe půjde. Potok v ... jižní ... části území protéká v nadmořské výšce ... nižší ... 

než 260 m n. m. Interval hlavních vrstevnic (silné linie) je roven ... 10 ... výškovým metrům, interval 

vedlejších vrstevnic (tenké linie) je roven ... 2 ... výškovým metrům. Nejvyšší bod Oskerušové stezky 

leží ve výšce ... 376,2 ...  m n. m., nejnižší bod této stezky leží ve výšce ... 338 ... m n. m.
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6 bodů11
Pracuj s obrázkem číslo 2 a s geografickými pojmy v nabídce.

Hodnocení: Za každý správný pojem 1 bod. Za správné určení linie odtoku 1 bod.
Řešení: Viz text.

údolí   –   hřeben   –   vrchol   –   svah   –   úpatí

Zdroje: 3D Ortofoto, ČÚZK, ags.cuzk.cz, upravil R. Durna

a) Na obrázku krajiny Bílých Karpat jsou barevně a písmeny označeny části reliéfu. Přiřaď 
k písmenům nejvhodnější geografické pojmenování těchto prvků reliéfu:

 A    ... vrchol ...                                              

 B  ... hřeben ...                                               

 C    ... svah ...

 D  ... úpatí (svahu) ...

 E  ... údolí ...

b) Ve směru které modré linie (1, 2, 3) bude nejpravděpodobněji odtékat voda z území?
 
 Voda z území bude odtékat ve směru linie číslo: 3
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Uluru    /    Mt. Zeil    /    Mt. Kosziusko    je pískovcový útvar ležící 

ve středu    Austrálie    /    severní Ameriky    /    Afriky    . Je znám 

tím, že se přes den barví do mnoha odstínů    červené    /     

oranžové    /    hnědé    . Samotný útvar a okolní území je    

posvátné    /    prokleté    /    nebezpečné    pro místní domorodé 

obyvatelstvo.  Z toho důvodu je do něj od loňského roku zakázán 

vstup.

Kilimandžáro    /    Mt. Kenya    /    Karisimbi    je nejvyšší horský 

masiv v    Africe    /    Asii    /    Jižní Americe    /    Austrálii    . 

Leží blízko rovníku v    Keni    /    Ugandě    /    Rwandě    /    

Tanzánii    , při hranici s    Keňou    /    Ugandou    /    Rwandou   /     

Tanzánií    . Nejvyšší vrchol Uhuru dosahuje výšky 5 895 m n.m.

Hodnocení: Za každé správné doplnění 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

6 bodů12
Podle obrázků identifikuj geograficky významná místa v Africe, Jižní Americe a Austrálii 
a doplň informace do textu.

Zdroj: mundo.cz

Zdroj: cksen.cz

Zdroj: viator.com

Machu Picchu    /    Tenochtitlán    /    Chichén Itzá    jsou ruiny 

inckého kultovního města v   Jižní Americe   /   střední Americe  /   

jihovýchodní Asii    . Město je významnou turistickou atrakcí 

peruánských    /    mexických    /    chilských    /    ekvádorských       

And a bylo zařazeno na seznam světového dědictví    UNESCO    /    

OECD    /    MERCOSUR     .
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5 bodů13

Zdroj: upraveno z climate-data.org

Město A

Město C

Město B

a.   Uvedené klimadiagramy ze třech různých měst světa jsou potřebné k řešení 
následujících otázek.

 Doplň města tak, aby následující tvrzení byla pravdivá.

4 body

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

a) ... Město_A ... se nachází nejblíže rovníku.

b) ... Město_C ... se nachází na severní 

polokouli.

c) Ve ... Městě_A ... je nejvyšší průměrný 

měsíční úhrn srážek v květnu.

d) Ve ... Městě_C ... je nejvyšší průměrná 

měsíční teplota v červenci.
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5 bodů14
V následujícím textu vždy zakroužkuj správný výraz tak, aby text pojednávající o severní 
Africe dával smysl.

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

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod. 
Řešení: Město B

Město A

Město B

Město C

b.   Rozhodni, který z klimadiagramů (A-B-C) vznikl na základě uvedených dat 
v tabulce. Zakroužkuj správnou možnost. 

1 bod

Státy severní Afriky můžeme jinak nazvat       arabská      /      islámská      /      berberská Afrika       
podle obyvatel, kteří zde tvoří převážnou většinu. Tato etnická skupina patří mezi     mongoloidní    / 
negroidní      /      europoidní       rasu. Obyvatelé těchto států jsou převážně křesťané      /      
muslimové      /      buddhisté.

Zemědělství v těchto státech nemá příhodné podmínky, ale v údolí řeky Nil je dostatek vláhy 
k tomu, aby sklizeň probíhala třikrát ročně. Avšak i v poušti existují místa, kde je dostatek vláhy 
k zemědělství, které se nazývají       artézské studny      /      oázy      /      karavany      . Pěstují se zde 
zejména       datle, vinná réva a citrusy      /      brambory, rýže a jablka      /      čajovník, kakaovník 

a kávovník.

Tyto státy jsou hojně navštěvované turisty nejen kvůli historickým památkám jako jsou 
např. pyramidy v       Káhiře      /      Tunisu      /      Alžíru      nebo starověká města jako je Kartágo, 
ale také kvůli přírodním krásám jako je poušť Sahara, řeka Nil v       Egyptě      /      Libyi      /      Čadu       
nebo na území Maroka, Tuniska a Alžírska pohoří       Ahaggar      /      Tibesti      /      Atlas.

Pro ekonomiku těchto států je důležitá těžba nerostných surovin, zejména   černého a hnědého uhlí / 
ropy a zemního plynu      /      zlata a diamantů. Velký zdroj příjmu Egypta je      Suezský průplav     / 
Panamský průplav      /      Asuánská přehrada       sloužící jako dopravní spojení mezi Indickým 
a Atlantským oceánem.
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

Austrálie v plamenech 

Pozorně si přečti následující text.

Přírodní požáry jsou přirozenou součástí mnoha světových biomů. V Austrálii hoří vegetace pravidelně 
a spousta rostlinných druhů je na požáry adaptovaná. Avšak před rokem (na počátku roku 2020) 
se Austrálie potýkala s obrovskými požáry dosud nevídaných rozměrů. V lednu 2020 vrcholily 
v Austrálii prudké lesní požáry a data ukazují, že své domovy muselo opustit více než 100 000 lidí1 
(stejně jako žije v Olomouci), hořela plocha o rozloze 100 000 km2 , tedy plocha větší než jakou má 
celé Česko. Pro představu je to zhruba celá rozloha Islandu nebo dvojnásobek rozlohy Slovenska. 
Podle studie vědců z Univerzity v Sydney mohlo přijít o život nebo o životní prostor až na 3 miliardy 
živočichů2. 

Příčiny toho, proč byly požáry v roce 2020 tak ničivé zřejmě souvisí s probíhající změnou klimatu. 
Období mezi lety 2019 a 2020 bylo tím nejsušším v historii Austrálie, respektive od doby, kdy se začalo 
měřit. Teploty přesahovaly i 40 °C, srážky byly na historických minimech. Takové podmínky jsou 
už moc drsné i na nejsušší kontinent světa. 

Zdroje: 
1https://www.televizeseznam.cz/video/jak-nas-vidi-svet/cizinci-zijici-v-australii-promluvili-o-smrticich-pozarech-64022251 
2https://www.abc.net.au/news/2020-07-28/3-billion-animals-killed-displaced-in-fires-wwf-study/12497976
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Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod. 
Řešení: Viz text.

6 bodů15
Na satelitním snímku jsou zachycena ohniska požárů na australském kontinentu. Pozorně jej 
prostuduj a doplň text tak, aby dával co nejlepší smysl vzhledem k tématu požárů. Použij pojmy 
v nabídce. Některé pojmy jsou uvedeny navíc.
Obrázek 1 Ohniska požárů v Austrálii (zima 2020)

• východního pobřeží   –    západního pobřeží   –   jižního pobřeží

• poloostrova    –   ostrova    –   zálivu

• severovýchodě   –   severozápadě   –   severu

• hory   –   nížiny   –   pouště

• lesy   –   pole   –   města 

• hořlavého materiálu    –    obyvatel    –   suchomilných rostlin

Nejvíce byla požáry zasažena oblast ... východního pobřeží ... a ... poloostrova ... na ... severu .... 

V těchto oblastech se nachází především ... hory ..., kde se nachází ... lesy ... a tudíž je zde spousta 

... hořlavého materiálu .... To je jedním z důvodů, proč právě zde zuřily požáry nejvíce.
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Zakroužkuj správnou možnost: 

a) Kterým převažujícím směrem proudil vítr nad australskou pevninou?

severním   –   jihozápadním   –   severozápadním   –   jihovýchodním

b) Vanoucí vítr napomáhá šíření ohně. V tomto případě se oheň šířil směrem z:

• odkud (    pobřeží    /    vnitrozemí    )

• kam (    pobřeží    /    vnitrozemí    )

c) Nejhůře bylo smogem zasaženo město 

Mallacoota   –   Canberra    –   Sydney

4 body16
Prohlédni si satelitní snímek zachycující kouř nad australským pobřeží v době požárů 
a doplň text. 
Obrázek 2 Vítr pomáhá šířit požáry

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod. 
Řešení: Viz text.
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6 bodů17
Rozsáhlé požáry produkují velké množství sazí, což může mít za následek také například lokální 
změny počasí. Princip tohoto jevu je znázorněn na obrázku. Doplň správné popisky k číslům 
na obrázku. 
Obrázek 3 Požár ovlivňuje místní počasí

Hodnocení: Za každý správně přiřazený popis k číslu 1 bod.
Řešení: Viz text.

horké saze stoupají vzhůru    –   vzniká bouřka    –   saze se ochlazují

následné blesky mohou založit nové  ohnisko požáru

padají dešťové srážky    –   dochází k formování mračna

1 ... horké saze stoupají vzhůru ...  4 ... vzniká bouřka ...

2 ... saze se ochlazují ...   5 ... padají dešťové srážky ...

3 ... dochází k formování mračna ...  6 ... následné blesky mohou založit nové ohnisko požáru ...
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11 bodů18
V grafu jsou znázorněny odchylky průměrných ročních teplot od dlouhodobého průměru. 
Dlouhodobý průměr byl stanoven na základě měření teploty mezi lety 1961 a 1990 a v grafu je tento 
průměr znázorněn černou středovou linií s hodnotou 0. Nula zde neznamená, že průměrná teplota 
v letech 1961–1990 byla 0 °C, jde pouze o vyjádření referenční hodnoty, ke které jsou vztaženy 
odchylky v různých letech, které jsou v grafu znázorněny červenou a modrou barvou. Můžeme tak 
pozorovat, ve kterých letech byla průměrná roční teplota pod dlouhodobým průměrem a ve kterých 
byla nad průměrem. Pracuj s grafem odpověz na dotazy.

Obrázek 4 Graf odchylek průměrných teplot

Hodnocení: Za správně zvolené tvrzení 1 bod. 
Řešení: Viz text.

a) Každý pátý rok za toto období byl v průměru o 0,5 °C teplejší. 

b) Většina průměrných roční teplot v tomto období se od dlouhodobého průměru lišila 
 o více než 0,5 °C. 

c) V každém roce v tomto období byla průměrná teplota nad dlouhodobým průměrem. 

a.   Vyber správné tvrzení o vývoji průměrné teploty v Austrálii za posledních 20 let:
 (při určení 20 let zpět v čase vycházej z údajů v grafu, nikoli z letošního kalendářního 

roku)

1 bod
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b.   Doplň správné údaje podle informací v grafu a textu: 8 bodů

c.   Pracuj s grafem a vyber nepravdivá tvrzení: (pozor, za označení chybných 
odpovědí se strhávají body). 

2 body

V roce 2019 byla průměrná roční teplota ... 1,5 ... °C ... nad ... průměrem z let 1961–1990. Posledním 

rokem, kdy byla průměrná teplota nižší než je dlouhodobý průměr teplot, byl rok ... 2000 .... 

Mezi lety 1925–1950 (čtvrtstoletí) se průměrná roční teplota dostala nad dlouhodobý průměr 

celkem ... 3 ... krát, za následující čtvrtstoletí 1950–1975 byla nad průměrem celkem ... 7 ... krát 

a za čtvrtstoletí 1975–2000 už to bylo ... 18 ... krát! Za každých 25 let (od roku 1925) se tedy počet 

teplotně nadprůměrných roků zvýšil více než ... 2 ... krát. Zatím to vypadá tak, že v posledním 

čtvrtstoletí bude teplotně ... nadprůměrný ... téměř každý rok. 

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

Hodnocení: Za výběr každé uznatelné varianty 1 bod. Zde je nutno strhnout body za označení špatných 
odpovědí.
Řešení: Viz text.

a) V průběhu 21. století průměrné roční teploty v Austrálii stále narůstají.

b) Každý rok od 2001 do současnosti byl teplejší než rok předchozí.

c) Posledním rokem, kdy byla průměrná roční teplota v Austrálii pod dlouhodobým průměrem,  
 byl rok 2000.

d) Ve 20. století převažovaly roky s průměrnými teplotami pod dlouhodobým průměrem. 

e) Teplotní odchylky (+/-) v první polovině 20. století byly vyrovnané.

3      –      1,5      –      18      –      7       –      nad        –       nadprůměrný        –          2          –       2000
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1: velká rozloha   –   nejsušší rok v historii   –   drsné podmínky

2: slabé deště   –   extrémně vysoké teploty   –   teplé dny 

3: suchomilná vegetace – nahromaděné suché dřevo v lesích – počet obyvatel žijících na pobřeží

Hodnocení: Za každý správně doplněné sousloví 1 bod.
Řešení: Viz text.

3 body19
V úvodním textu jsme se dozvěděli, co je pravděpodobnou příčinou nebývalé síly požárů a v úloze 
15 jsme díky satelitnímu snímku zjistili, kde v Austrálii nejvíce hořelo. Nyní všechny dosud získané 
informace použij k dosazení co nejvhodnějších výrazů do rovnice. K úvodnímu textu se můžeš 
vracet. Do políček vybírej správné sousloví z nabídky v číslovaných řádcích (do pole č. 1 vybíráš 
pojmy z řádku č. 1 atd.)

1 ... nejsušší rok v historii ... + 2 ... extrémně vysoké teploty ... + 3 ... nahromaděné suché dřevo 

v lesích ... = nejhorší dosud zaznamenané požáry v historii Austrálie
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

Olympijské hry jsou vrcholnou sportovní akcí. Konají se jednou za čtyři roky, přičemž hostitelské 
město bývá jiné. V této úloze budeme pracovat s těmito dějišti olympijských her:

• México, též Mexiko City (1968)
• Moskva (1980)
• Barcelona (1992)
• Sydney (2000)
• Peking (2008)

23 bodů1

a.   V důsledku odlišné polohy jednotlivých olympijských měst je v nich i rozdílná 
výška Slunce nad obzorem v pravé poledne. Najdi si polohu všech měst z tabulky 
a do jejího druhého sloupce zapiš jejich zeměpisnou šířku ve stupních. Ve třetím sloupci 
tabulky seřaď uvedená města podle délky stínu olympijské pochodně v pravé poledne 
dne 21. června od nejkratšího (1) stínu po nejdelší (5) stín.

8 bodů

Město Zeměpisná šířka ve stupních Pořadí

Sydney

Barcelona 

México (Mexico City)

Moskva

Peking
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Průměrné roční množství srážek v Barceloně je nižší než v (    Londýně    /    Moskvě    /    Sydney    ).  

Pokud by dnes Barcelona opět pořádala olympijské hry, sportovci by si během volných dnů 

při nákupu suvenýrů vystačili s (    eury    /    pesety    /    korunami    ).

Fanoušci mohou v Barceloně kromě sportu navštívit i jednu z (    kulturních     /     nehmotných     / 

přírodních    ) památek UNESCO.  

b.   Vypiš všechna města z úlohy 1a, ve kterých by se mohly konat i zimní 
olympijské hry. Pro konání zimních olympijských her musí být splněny všechny 
následující podmínky:

• Roční srážkový úhrn v daném městě je vyšší než 300 mm.
• Město se nachází v mírném podnebném pásu.
• Průměrná lednová teplota v daném městě je nižší než 10 °C.
• Město musí být leteckým uzlem s více než 30 miliony odbavených cestujících ročně. 

8 bodů

Město (města): 

c.   Následující tvrzení se vztahují pouze k letním olympijským hrám v Barceloně. 
Z nabídky v závorce zakroužkuj správný pojem.

3 body

d.   Letní olympijské hry v roce 2024 bude hostit Paříž. Finálový běh mužů na 100 metrů 
proběhne ve 21:00 místního času. V nabídce a)–e) zakroužkuj všechna města, 
ve kterých se tento běh bude vysílat v hlavním vysílacím čase od 18:00 do 22:00. 

4 body

a) Moskva 

b) Dakar 

c) Londýn

d) Minsk

e) Rio de Janeiro
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17 bodů2
a.   K řekám Rhôna a Dněpr přiřaď z pojmů v rámečku přítok těchto řek a město, 

kterým daný přítok protéká. Nepoužiješ všechny pojmy. 
4 body

Řeka Přítok Město, kterým přítok protéká

Rhôna

Dněpr

Berlín     –     Durance     –     Frankfurt nad Mohanem     –     Havola      –     Inn

Innsbruck     –     Mohan     –     Pinsk (též Pīnsk)      –     Pripěť     –     Sisteron

b.   Následující dva grafy znázorňují podíl odtoku vody v jednotlivých měsících roku 
na celkovém ročním odtoku řeky Rhôny ve dvou různých místech. Ke každému 
grafu napiš název města, u kterého mohl být průběh odtoku naměřen. Vybírej názvy měst 
z rámečku.

7 bodů

Arles     –     La Havre     –     Ženeva (Genève)
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zdroj: https://www.compositerunoff.sr.unh.edu/html/Stn/B157.html

Naměřeno u města: 
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zdroj: https://www.compositerunoff.sr.unh.edu/html/Stn/B157.html

Naměřeno u města: 

Co je příčinou rozdílů v měsíčních průtocích vody v řece Rhôně? V nabídce i)–iii) podtrhni 
tvrzení, které správně zdůvodňuje rozdíly v průtoku vody na řece Rhôně ve dvou různých 
místech.

i) Rozdíly v průtoku na řece Rhôně jsou způsobeny rozdílnou polohou v severo-jižním směru. 
V severní části jejího toku prší více v zimě, naopak v jižní části jejího toku prší více v létě. 

ii) Rozdíly v průtoku jsou způsobeny šířkovými vegetačními pásy. V místech, kde řeka teče 
středomořskou vegetací, má vyšší průtok v letních měsících, ale v místech s listnatými a smíšenými 
lesy má vyšší průtoky v zimě.

iii) Rozdíly v průtoku řeky jsou způsobeny rozdílnou nadmořskou výškou.  Na horním toku má řeka 
maxima v létě, protože v důsledku vyšší teploty tají ledovce v Alpách, naopak v dolní části toku 
je průtok ovlivněn zimními srážkami, proto je v těchto místech průtok nejvyšší v zimě.
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c.   Stavební firma z Prahy byla najata na modernizaci jedné významné evropské 
vodní nádrže, která tvoří část hranice dvou států. Na základě kritérií v nabídce 
i)–vi) zakroužkuj název vodní nádrže, která splňuje všechna kritéria a měla by tedy být 
modernizována. Z nabídky A–E podtrhni název řeky, na které se tato nádrž nachází.

• Jeden ze států je členem EU, tudíž by firma mohla využít evropské dotace.

• Dělníci se budou muset vypořádat s vyššími teplotami než v Praze. Průměrná červencová 
teplota hlavních měst obou zemí je totiž vyšší než v Praze.

• Firma bude muset připravit dvě verze smluv. V jednom státě se používá jihoslovanský 
jazyk, v druhém převládá jazyk románský.

• Dva čeští dělníci jsou věřící, katolický kostel však v místě stavby navštívit nemohou. 
V obou státech totiž převažuje pravoslavná větev křesťanství. 

• V okolí přehrady se nachází významná ložiska hnědého uhlí, je tedy možné, 
že v budoucnu tyto státy využijí i služeb těžařských firem z Česka. 

 Přehrada:       Řeka:

 i) Orlík       A) Dněpr

 ii) Kyjevská vodní nádrž     B) Dunaj

 iii) Nádrž Alqueva      C) Ebro

 iv) Saratovská nádrž       D) Marica

 v) Volgogradská vodní nádrž    E) Volha 

 vi) Železná vrata      G) Vltava

6 bodů
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

8,5 bodu3
Ke kuriózním evropským státům patří šest evropských ministátů.  Svou rozlohou a počtem obyvatel 
připomínají spíše města než samostatné státy. Do této skupiny států zpravidla řadíme Andorru, 
Lichtenštejnsko, Maltu, Monako, San Marino a Vatikán. 

a.   Uvedená tvrzení charakterizují čtyři evropské ministáty. Ke každé charakteristice 
doplň název jednoho z evropských ministátů: Andorra, Lichtenštejnsko, Malta, 
Monako, San Marino a Vatikán. Ne všechny názvy států použiješ.

4 body

V tomto státě se pravidelně jezdí Velká cena formule 1 a nachází se zde kasiny proslulá čtvrť Monte 

Carlo.             

Jedná se o nejmenší stát na světě dle počtu obyvatel a rozlohy. Slouží jako sídlo papeže 

a je významným náboženským centrem.        

Jedná se o převážně hornatou zemi ležící mezi Švýcarskem a Rakouskem. Stát je součástí 

schengenského prostoru.         

Stát je od roku 2004 členem Evropské unie. Jedná se o ostrovní stát ve Středozemním moři. 

           

b.   Tvrzení se vztahují k evropským ministátům. V nabídce v závorce podtrhni jeden 
pojem, který do tvrzení patří.

4,5 bodů

San Marino a Lichtenštejnsko jsou (    přímořské     /     vnitrozemské      /     ostrovní     ) státy. 

Většinu Andorry pokrývají (     nížiny      /     roviny      /      pohoří     ).

Podíl osob zaměstnaných v zemědělství je v Monaku (     vyšší než      /      nižší než      /      stejný jako) 

v Lichtenštejnsku. 
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Podstatná část dnešních map má povahu tematické mapy. Tematická mapa se zaměřuje 
na jedno či několik málo témat. Naopak jiná témata, pro danou mapu nepodstatná, jsou 
potlačena. Existuje několik metod (způsobů), kterými můžeme tematický obsah v mapách 
vyjádřit. Výběr vhodného způsobu znázornění konkrétního jevu v mapě má však svá pravidla. 
Mezi často používané metody znázorňování tematického obsahu map, patří:

a) Areálová metoda se používá v těch mapách, v nichž chceme znázornit kvalitu (vlastnost) 
a rozšíření plošných jevů. 

b) Základem metody kartogramu je mapa s územními jednotkami (např. okresy, kraje, 
státy atp.). Tyto plochy jsou vyplněny barvou, která udává průměrnou intenzitu jevu v dané 
jednotce. Barvy v mapě znázorňují relativní hodnoty číselných (statistických) dat (např. podíly 
hodnoty, hodnoty vztažené na počet obyvatel nebo plochu území). 

c) Metoda bodových znaků se používá pro znázornění místa na mapě, v němž se daný 
objekt (přibližně) nachází.

d) Metoda pohyblivých linií se používá v těch mapách, v nichž je potřeba vyjádřit směr 
pohybu (např. v dopravě).

zdroj: upraveno podle Bláhy (2017)

Oceány a moře

16 SVĚT  |  Příroda

1 2

2

■ 1 : 80 000 000

1 Přímé ústí
Říční vody se na pobřeží 
jednoduše mísí s moř-
skou vodou, nedochází 
k výraznému usazování 
naplavenin.

 Delta
Hlavní tok se před ús-
tím do moře dělí na 
mnoho větších, či men-
ších ramen. Zvláštností 
je vysunutá delta, kdy se 
řeka vlastními sedimen-
ty „zakusuje“ do moře 
(viz Mississippi).

Typy ústí řek

zdroj: Kartografie Praha (2020)

Mapa Oceány a moře ze Školního atlasu 
světa kombinuje tři metody znázornění 
tematického obsahu map, o kterých 
pojednává rámeček. K uvedeným objektům 
nebo jevům napiš, jakou metodou je daný 
jev nebo objekt v mapě znázorněn. 
Ne všechny metody uvedené v rámečku 
použiješ.

studený mořský proud: 

úmoří jednotlivých oceánů: 

hloubkový bod: 

7,5 bodu4
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14 bodů5
a.   Text pojednává o jednom z největších jezer světa. V každé závorce s nabídkou 

zakroužkuj jedno správné slovo, nebo číslo, které do textu patří.
9 bodů

Viktoriino jezero (Ukerewe) je podle rozlohy největší jezero (     Afriky     /      Asie     /      Ameriky     ),

třetí na světě, dokonce druhé ze všech sladkovodních jezer. V posledních letech dochází k 

podstatnému (     ochlazování     /     snižování     /     zvyšování     ) jeho hladiny, jednak v důsledku 

úbytku srážek v oblasti, pravděpodobně spojeného s (      globálními změnami klimatu       / monzuny      

/      ozonovou dírou     ), jednak v důsledku (      sníženého       /       zvýšeného      ) upouštění vody 

do vodních elektráren v (       Chile        /        Saúdské Arábii       /        Ugandě       ). Na Viktoriině 

Nilu, který z jezera vytéká, stojí přehradní nádrž s hydroelektrárnou Nalubaale, jejíž uvedení 

do provozu v roce (      1754       /      1854      /       1954      ) způsobilo zvýšení hladiny jezera přibližně 

o jeden až dva metry. V současné době však Uganda vypouští z jezera až dvakrát více vody proti 

dlouhodobému průměru, aby mohla dostát slibům o splácení svého státního (      dluhu        /

úřadu       /      zisku     ) Keni formou elektřiny. Velkým problémem je i významný úbytek ryb v jezeře. 

Ten postihuje zejména místní rybáře s tradičními metodami rybolovu z malých loděk.

Je to vina velkých nadnárodních společností lovících ryby pomocí (     plachetnic      /      tankerů      /      

velkých lodí     ) a moderních technologií, které vedou k destrukci tradičního způsobu obživy většiny 

obyvatel na březích jezera. S vysazením (     chráněných      /      nepůvodních      /      původních     ) 

druhů, mj. nilského okouna, který se stal dominantní rybou, došlo k významným změnám 

v ekosystému jezera.

zdroj: Turek (2008)
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číslo
problému problém písmeno

důsledku důsledek

1 rozšíření nepůvodních
živočišných druhů v jezeře A

úhyn vodních organismů
v důsledku změny chemických

vlastností vody

2 znečištění vody kyselými dešti B pokles vodní hladiny jezera

3 nadměrné zavlažování polí C změna druhové skladby
organismů

4 stavby vodních děl na přítocích
do jezerech D zvýšené množství soli v půdě

5 vysychání jezera E omezení migrace ryb

b.   Tabulka uvádí přehled nejdůležitějších a aktuálních problémů jezer. Spoj problém 
jezera s jeho důsledkem do logických dvojic. Napiš spojení problému s jeho 
důsledkem do tabulky níže (například 1 – A).

5 bodů
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

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

Hospodaření s vodou a její dostupnost

11 bodů6

Na jižní zemské polokouli zabírají vodní plochy (     nižší     /     vyšší     ) plochu území než na severní 

polokouli.

Výroba rostlinných bílkovin je na spotřebu vody (     méně     /     více     ) náročná než výroba 

živočišných bílkovin.

Počet lidí, kteří mají přístup k nezávadné vodě, se v celém světě (     snižuje     /     zvyšuje     ).

Vstupuje svět do vodní krize?
Vodní plochy mají na Zemi dominantní zastoupení, což se projevuje zejména na jižní polokouli, 
kde pokrývají asi 81 % území. Přesto v současnosti nemá k nezávadné pitné vodě přístup více 
než miliarda lidí a vzhledem k růstu populace se tento problém neustále prohlubuje. Zatímco rozvinuté 
země se snaží s vodou šetrněji zacházet (např. recyklací), v řadě regionů se vodou neustále plýtvá. 
Plýtvání či nadměrná spotřeba vody může působit i ekologické katastrofy, což lze spatřit na příkladu 
Aralského jezera. Kdysi čtvrté největší jezero světa z 90 % vyschlo a zároveň se výrazně zvýšila jeho 
salinita. Příčinou této katastrofy je rozšiřování ploch pro pěstování bavlny, jež byly napájeny řekami 
Amudarja a Syrdarja. Podle autora knihy „Budiž voda“ Setha M. Siegela může vypuknutí vodní krize 
v blízké budoucnosti ovlivnit i převládající konzumace živočišných bílkovin, jejichž výroba je na vodu 
velmi náročná.

zdroj: Jánský (2017), Novotný (2017)

a.   Na základě předloženého textu zakroužkuj správná slova ze závorky. Za chybné 
odpovědi se body odečítají.

3 body
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b.   Jedním z problémů týkajících se hospodaření s vodou, na které upozorňuje i úvodní 
text, je přístup k nezávadné pitné vodě a samotné znečišťování jinak kvalitních vod 
v řekách, jezer apod. Tabulka uvádí hodnoty tří problémů týkající se vody ve čtyřech státech: 
Česko, Etiopie, Kolumbie a Rusko. Názvy těchto států napiš do příslušného řádku tabulky 
v prvním sloupci. Dále doplň druhý řádek tabulky o jednotky, ve kterých se daný problém 
vykazuje; vybírej z těchto jednotek: 

• podíl obyvatel mající přístup k nezávadné vodě z celkového počtu obyvatel státu; 
• tuny odpadních látek na tisíc obyvatel za rok 
• počet zemřelých na 100 000 obyvatel

 Doporučení: nejdříve přiřaď jednotky ukazatelům a až potom přiřaď státy do příslušného řádku 
tabulky.

8 bodů

Problém Znečištění vod Přístup k pitné vodě
Úmrtnost obyvatel

způsobená
znečištěnou vodou

Jednotky

5,07 98 0,25

3,44 76 0,11

0,12 11 73

0,65 73 1,06

7 bodů7
a. Zakroužkuj všechny charakteristiky, které mají vliv na nedostatek vody 

v regionu.
2 body

• úřední jazyk

• zhutňování (udusání) půd

• počet národních parků

• státní zřízení

• rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu

• odlesňování
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Podíl lesů na rozloze státu v %: Slovinsko                   Kypr

Průměrné množství srážek v hlavním městě v mm / rok: Slovinsko                    Kypr

Průměrná roční teplota v hlavním městě ve °C: Slovinsko                    Kypr

b. Okolností, které prohlubují nedostatek vody v krajině, je více. Jedná se například 
i o plochu lesů, množství srážek či průměrnou teplotu, která ovlivňuje výpar vody 
z dané oblasti. 

 
 S pomocí atlasu porovnej v uvedených ukazatelích dva členské státy Evropské unie: Kypr 

a Slovinsko. K porovnání obou států použij matematická znaménka větší než a menší 
než (< ; >). 

5 bodů

Rozhodni, který z obou států bude více ohrožen nedostatkem vody a její nedostupností. Napiš 
název ohroženějšího státu. Za chybnou odpověď se body odečítají.

Ohroženější stát: 

Z nabídky A–G zakroužkuj všechny důsledky nedostatku vody v krajině.

4 body8

A. zvýšení srážkového úhrnu    

B. pokles hladiny vodních toků 

C. menší odolnost stromů proti škůdcům

D. vyšší výkony hydroelektráren

E. vyšší seismická aktivita

F. zasolování půd

G. vyšší náchylnost krajiny ke vzniku požáru
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8 bodů9
a. S hospodařením s vodou a její dostupností v posledních letech bojuje i Česko. Graf 

znázorňuje rostoucí podíl domácností připojených na veřejný vodovod. V nabídce 
i)–iv) podtrhni ukazatel, který je v grafu znázorněn oranžovou linií.

2 body

zdroj: Marval, Hejduková, Roub (2019); Jánský (2017)

i) průměrný roční srážkový úhrn v Česku (v milimetrech)

ii) průměrná denní spotřeba vody na 1 obyvatele v Česku (v litrech)   

iii) průměrná hloubka vodních nádrží v Česku (v metrech)

iv) délka znečištěných úseků řek v Česku (v kilometrech) 

b. Okolností, které v Česku snižují nebo zvyšují dostupnost pitné vody pro obyvatele 
malých obcí, je několik. V rámečku je uvedeno několik opatření v krajině, které 
vedou k zvyšování nebo naopak ke snižování dostupnosti pitné vody. Do tabulky napiš, která 
opatření z rámečku zvyšují a která snižují dostupnost pitné vody.

6 bodů

Zvyšování dostupnosti pitné vody Snižování dostupnosti pitné vody

sázení remízků na mezích a na polích   –   střídání pěstovaných zemědělských plodin na poli

vysoušení mokřadů     –     stavba rozsáhlých betonových parkovišť

provoz velkých zemědělských strojů po zemědělské půdě     –     výsadba lužních lesů
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

Olympijské hry jsou vrcholnou sportovní akcí. Konají se jednou za čtyři roky, přičemž hostitelské 
město bývá jiné. V této úloze budeme pracovat s těmito dějišti olympijských her:

• México, též Mexiko City (1968)
• Moskva (1980)
• Barcelona (1992)
• Sydney (2000)
• Peking (2008)

23 bodů1

Hodnocení:
Druhý sloupec tabulky: za každou správně určenou zeměpisnou šířku města v toleranci +/- 2° 1 bod.
Třetí sloupec tabulky: Za kompletně správně určené pořadí 3 body, za jednu chybu (prohození 
pořadí dvou měst) 1 bod. 

Řešení: Viz tabulka.

a.   V důsledku odlišné polohy jednotlivých olympijských měst je v nich i rozdílná 
výška Slunce nad obzorem v pravé poledne. Najdi si polohu všech měst z tabulky 
a do jejího druhého sloupce zapiš jejich zeměpisnou šířku ve stupních. Ve třetím sloupci 
tabulky seřaď uvedená města podle délky stínu olympijské pochodně v pravé poledne 
dne 21. června od nejkratšího (1) stínu po nejdelší (5) stín.

8 bodů

Město Zeměpisná šířka ve stupních Pořadí

Sydney 33°52′ j. š. 5

Barcelona 41°24′ s. š. 3

México (Mexico City) 19°25′ s. š. 1

Moskva 55°45′ s. š. 4

Peking 39°54′ s. š. 2
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Hodnocení: Za každé správně určené město jsou 4 body.
Řešení: Viz text.

b.   Vypiš všechna města z úlohy 1a, ve kterých by se mohly konat i zimní 
olympijské hry. Pro konání zimních olympijských her musí být splněny všechny 
následující podmínky:

• Roční srážkový úhrn v daném městě je vyšší než 300 mm.
• Město se nachází v mírném podnebném pásu.
• Průměrná lednová teplota v daném městě je nižší než 10 °C.
• Město musí být leteckým uzlem s více než 30 miliony odbavených cestujících ročně. 

8 bodů

Město (města): ... Peking, Moskva ...

c.   Následující tvrzení se vztahují pouze k letním olympijským hrám v Barceloně. 
Z nabídky v závorce zakroužkuj správný pojem.

3 body

Průměrné roční množství srážek v Barceloně je nižší než v (    Londýně    /    Moskvě    /    Sydney    ).  

Pokud by dnes Barcelona opět pořádala olympijské hry, sportovci by si během volných dnů 

při nákupu suvenýrů vystačili s (    eury    /    pesety    /    korunami    ).

Fanoušci mohou v Barceloně kromě sportu navštívit i jednu z (    kulturních     /     nehmotných     / 

přírodních    ) památek UNESCO.  

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

d.   Letní olympijské hry v roce 2024 bude hostit Paříž. Finálový běh mužů na 100 metrů 
proběhne ve 21:00 místního času. V nabídce a)–e) zakroužkuj všechna města, 
ve kterých se tento běh bude vysílat v hlavním vysílacím čase od 18:00 do 22:00. 

4 body

a) Moskva 
b) Dakar 
c) Londýn
d) Minsk
e) Rio de Janeiro

Hodnocení: Za každé správně zakroužkované město 2 body. 
Řešení: Viz text.
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Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem do tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

17 bodů2
a.   K řekám Rhôna a Dněpr přiřaď z pojmů v rámečku přítok těchto řek a město, 

kterým daný přítok protéká. Nepoužiješ všechny pojmy. 
4 body

Řeka Přítok Město, kterým přítok protéká

Rhôna Durance Sisteron

Dněpr Pripěť Pinsk NEBO Pīnsk

Berlín     –     Durance     –     Frankfurt nad Mohanem     –     Havola      –     Inn

Innsbruck     –     Mohan     –     Pinsk (též Pīnsk)      –     Pripěť     –     Sisteron

b.   Následující dva grafy znázorňují podíl odtoku vody v jednotlivých měsících roku 
na celkovém ročním odtoku řeky Rhôny ve dvou různých místech. Ke každému 
grafu napiš název města, u kterého mohl být průběh odtoku naměřen. Vybírej názvy měst 
z rámečku.

7 bodů

Arles     –     La Havre     –     Ženeva (Genève)

 

0

2

4

6

8

10

12

14

po
dí

l m
ěs

íců
 n

a 
ce

lko
vé

m
 ro

čn
ím

 
od

to
ku

 ( 
v 

%
)

měsíc

zdroj: https://www.compositerunoff.sr.unh.edu/html/Stn/B157.html
Naměřeno u města: … Arles …
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Hodnocení: Za každé správně doplněné město 2 body.
Řešení: Viz text.

zdroj: https://www.compositerunoff.sr.unh.edu/html/Stn/B157.html

Naměřeno u města: … Ženeva (Genève) …

Co je příčinou rozdílů v měsíčních průtocích vody v řece Rhôně? V nabídce i)–iii) podtrhni 
tvrzení, které správně zdůvodňuje rozdíly v průtoku vody na řece Rhôně ve dvou různých 
místech.

i) Rozdíly v průtoku na řece Rhôně jsou způsobeny rozdílnou polohou v severo-jižním směru. 
V severní části jejího toku prší více v zimě, naopak v jižní části jejího toku prší více v létě. 

ii) Rozdíly v průtoku jsou způsobeny šířkovými vegetačními pásy. V místech, kde řeka teče 
středomořskou vegetací, má vyšší průtok v letních měsících, ale v místech s listnatými a smíšenými 
lesy má vyšší průtoky v zimě.

iii) Rozdíly v průtoku řeky jsou způsobeny rozdílnou nadmořskou výškou.  Na horním toku má řeka 
maxima v létě, protože v důsledku vyšší teploty tají ledovce v Alpách, naopak v dolní části toku 
je průtok ovlivněn zimními srážkami, proto je v těchto místech průtok nejvyšší v zimě.

Hodnocení: Za správně označenou možnost 3 body.
Řešení: možnost iii)
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c.   Stavební firma z Prahy byla najata na modernizaci jedné významné evropské 
vodní nádrže, která tvoří část hranice dvou států. Na základě kritérií v nabídce 
i)–vi) zakroužkuj název vodní nádrže, která splňuje všechna kritéria a měla by tedy být 
modernizována. Z nabídky A–E podtrhni název řeky, na které se tato nádrž nachází.

• Jeden ze států je členem EU, tudíž by firma mohla využít evropské dotace.

• Dělníci se budou muset vypořádat s vyššími teplotami než v Praze. Průměrná červencová 
teplota hlavních měst obou zemí je totiž vyšší než v Praze.

• Firma bude muset připravit dvě verze smluv. V jednom státě se používá jihoslovanský 
jazyk, v druhém převládá jazyk románský.

• Dva čeští dělníci jsou věřící, katolický kostel však v místě stavby navštívit nemohou. 
V obou státech totiž převažuje pravoslavná větev křesťanství. 

• V okolí přehrady se nachází významná ložiska hnědého uhlí, je tedy možné, 
že v budoucnu tyto státy využijí i služeb těžařských firem z Česka. 

 Přehrada:       Řeka:
 i) Orlík       A) Dněpr
 ii) Kyjevská vodní nádrž     B) Dunaj
 iii) Nádrž Alqueva      C) Ebro
 iv) Saratovská nádrž       D) Marica
 v) Volgogradská vodní nádrž    E) Volha 
 vi) Železná vrata      G) Vltava

6 bodů

Hodnocení: Za správně určenou přehradu je 5 bodů. Za správně určenou řeku je 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

8,5 bodu3

Hodnocení: Za každý správně určený stát 1 bod.
Řešení: Viz text.

Ke kuriózním evropským státům patří šest evropských ministátů.  Svou rozlohou a počtem obyvatel 
připomínají spíše města než samostatné státy. Do této skupiny států zpravidla řadíme Andorru, 
Lichtenštejnsko, Maltu, Monako, San Marino a Vatikán. 

a.   Uvedená tvrzení charakterizují čtyři evropské ministáty. Ke každé charakteristice 
doplň název jednoho z evropských ministátů: Andorra, Lichtenštejnsko, Malta, 
Monako, San Marino a Vatikán. Ne všechny názvy států použiješ.

4 body

V tomto státě se pravidelně jezdí Velká cena formule 1 a nachází se zde kasiny proslulá čtvrť Monte 
Carlo.             … Monako …

Jedná se o nejmenší stát na světě dle počtu obyvatel a rozlohy. Slouží jako sídlo papeže a je 
významným náboženským centrem.        … Vatikán …

Jedná se o převážně hornatou zemi ležící mezi Švýcarskem a Rakouskem. Stát je součástí 
schengenského prostoru.         … Lichtenštejnsko …

Stát je od roku 2004 členem Evropské unie. Jedná se o ostrovní stát ve Středozemním moři. 
           … Malta …

b.   Tvrzení se vztahují k evropským ministátům. V nabídce v závorce podtrhni jeden 
pojem, který do tvrzení patří.

4,5 bodů

San Marino a Lichtenštejnsko jsou (    přímořské     /     vnitrozemské      /     ostrovní     ) státy. 

Většinu Andorry pokrývají (     nížiny      /     roviny      /      pohoří     ).

Podíl osob zaměstnaných v zemědělství je v Monaku (     vyšší než      /      nižší než      /      stejný jako) 
v Lichtenštejnsku. 

Hodnocení: Za každý správně zakroužkovaný pojem 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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Podstatná část dnešních map má povahu tematické mapy. Tematická mapa se zaměřuje 
na jedno či několik málo témat. Naopak jiná témata, pro danou mapu nepodstatná, jsou 
potlačena. Existuje několik metod (způsobů), kterými můžeme tematický obsah v mapách 
vyjádřit. Výběr vhodného způsobu znázornění konkrétního jevu v mapě má však svá pravidla. 
Mezi často používané metody znázorňování tematického obsahu map, patří:

a) Areálová metoda se používá v těch mapách, v nichž chceme znázornit kvalitu (vlastnost) 
a rozšíření plošných jevů. 

b) Základem metody kartogramu je mapa s územními jednotkami (např. okresy, kraje, 
státy atp.). Tyto plochy jsou vyplněny barvou, která udává průměrnou intenzitu jevu v dané 
jednotce. Barvy v mapě znázorňují relativní hodnoty číselných (statistických) dat (např. podíly 
hodnoty, hodnoty vztažené na počet obyvatel nebo plochu území). 

c) Metoda bodových znaků se používá pro znázornění místa na mapě, v němž se daný 
objekt (přibližně) nachází.

d) Metoda pohyblivých linií se používá v těch mapách, v nichž je potřeba vyjádřit směr 
pohybu (např. v dopravě).

zdroj: upraveno podle Bláhy (2017)

Mapa Oceány a moře ze Školního atlasu 
světa kombinuje tři metody znázornění 
tematického obsahu map, o kterých 
pojednává rámeček. K uvedeným objektům 
nebo jevům napiš, jakou metodou je daný 
jev nebo objekt v mapě znázorněn. 
Ne všechny metody uvedené v rámečku 
použiješ.

studený mořský proud: 
… metoda pohyblivých linií …

úmoří jednotlivých oceánů: 
… areálová metoda …

hloubkový bod: 
… metoda bodových znaků …

Hodnocení: Za každou správně přiřazenou 
metodu 2,5 bodu.
Řešení: Viz text.

7,5 bodu4

Oceány a moře

16 SVĚT  |  Příroda

1 2

2

■ 1 : 80 000 000

1 Přímé ústí
Říční vody se na pobřeží 
jednoduše mísí s moř-
skou vodou, nedochází 
k výraznému usazování 
naplavenin.

 Delta
Hlavní tok se před ús-
tím do moře dělí na 
mnoho větších, či men-
ších ramen. Zvláštností 
je vysunutá delta, kdy se 
řeka vlastními sedimen-
ty „zakusuje“ do moře 
(viz Mississippi).

Typy ústí řek

zdroj: Kartografie Praha (2020)
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14 bodů5
a.   Text pojednává o jednom z největších jezer světa. V každé závorce s nabídkou 

zakroužkuj jedno správné slovo, nebo číslo, které do textu patří.
9 bodů

Viktoriino jezero (Ukerewe) je podle rozlohy největší jezero (     Afriky     /      Asie     /      Ameriky     ),

třetí na světě, dokonce druhé ze všech sladkovodních jezer. V posledních letech dochází k 

podstatnému (     ochlazování     /     snižování     /     zvyšování     ) jeho hladiny, jednak v důsledku 

úbytku srážek v oblasti, pravděpodobně spojeného s (      globálními změnami klimatu       / 

monzuny      /      ozonovou dírou     ), jednak v důsledku (      sníženého       /       zvýšeného      ) 

upouštění vody do vodních elektráren v (       Chile        /        Saúdské Arábii       /        Ugandě       ). 

Na Viktoriině Nilu, který z jezera vytéká, stojí přehradní nádrž s hydroelektrárnou Nalubaale, jejíž 

uvedení do provozu v roce (      1754       /      1854      /       1954      ) způsobilo zvýšení hladiny jezera 

přibližně o jeden až dva metry. V současné době však Uganda vypouští z jezera až dvakrát více vody 

proti dlouhodobému průměru, aby mohla dostát slibům o splácení svého státního (      dluhu        /

úřadu       /      zisku     ) Keni formou elektřiny. Velkým problémem je i významný úbytek ryb v jezeře. 

Ten postihuje zejména místní rybáře s tradičními metodami rybolovu z malých loděk.

Je to vina velkých nadnárodních společností lovících ryby pomocí (     plachetnic      /      tankerů      /      

velkých lodí     ) a moderních technologií, které vedou k destrukci tradičního způsobu obživy většiny 

obyvatel na březích jezera. S vysazením (     chráněných      /      nepůvodních      /      původních     ) 

druhů, mj. nilského okouna, který se stal dominantní rybou, došlo k významným změnám 

v ekosystému jezera.

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

zdroj: Turek (2008)
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číslo
problému problém písmeno

důsledku důsledek

1 rozšíření nepůvodních
živočišných druhů v jezeře A

úhyn vodních organismů
v důsledku změny chemických

vlastností vody

2 znečištění vody kyselými dešti B pokles vodní hladiny jezera

3 nadměrné zavlažování polí C změna druhové skladby
organismů

4 stavby vodních děl na přítocích
do jezerech D zvýšené množství soli v půdě

5 vysychání jezera E omezení migrace ryb

Hodnocení: Za každé správně doplněné písmeno 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

b.   Tabulka uvádí přehled nejdůležitějších a aktuálních problémů jezer. Spoj problém 
jezera s jeho důsledkem do logických dvojic. Napiš spojení problému s jeho 
důsledkem do tabulky níže (například 1 – A).

5 bodů

1 – C 2 – A 3 – B 4 – E 5 – D
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

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

Hospodaření s vodou a její dostupnost

11 bodů6
Vstupuje svět do vodní krize?
Vodní plochy mají na Zemi dominantní zastoupení, což se projevuje zejména na jižní polokouli, 
kde pokrývají asi 81 % území. Přesto v současnosti nemá k nezávadné pitné vodě přístup více 
než miliarda lidí a vzhledem k růstu populace se tento problém neustále prohlubuje. Zatímco rozvinuté 
země se snaží s vodou šetrněji zacházet (např. recyklací), v řadě regionů se vodou neustále plýtvá. 
Plýtvání či nadměrná spotřeba vody může působit i ekologické katastrofy, což lze spatřit na příkladu 
Aralského jezera. Kdysi čtvrté největší jezero světa z 90 % vyschlo a zároveň se výrazně zvýšila jeho 
salinita. Příčinou této katastrofy je rozšiřování ploch pro pěstování bavlny, jež byly napájeny řekami 
Amudarja a Syrdarja. Podle autora knihy „Budiž voda“ Setha M. Siegela může vypuknutí vodní krize 
v blízké budoucnosti ovlivnit i převládající konzumace živočišných bílkovin, jejichž výroba je na vodu 
velmi náročná.

zdroj: Jánský (2017), Novotný (2017)

a.   Na základě předloženého textu zakroužkuj správná slova ze závorky. Za chybné 
odpovědi se body odečítají.

3 body

Hodnocení: Za každý správně označený pojem 1 bod. Za chybně zakroužkovaný pojem hodnotitel 
odečte 0,5 bodu. Minimum bodů za celou úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

Na jižní zemské polokouli zabírají vodní plochy (     nižší     /     vyšší     ) plochu území než na severní 
polokouli.

Výroba rostlinných bílkovin je na spotřebu vody (     méně     /     více     ) náročná než výroba 
živočišných bílkovin.

Počet lidí, kteří mají přístup k nezávadné vodě, se v celém světě (     snižuje     /     zvyšuje     ).
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Hodnocení: Za každou správně doplněnou jednotku 1 bod. Za každý správně doplněný stát 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

b.   Jedním z problémů týkajících se hospodaření s vodou, na které upozorňuje i úvodní 
text, je přístup k nezávadné pitné vodě a samotné znečišťování jinak kvalitních vod 
v řekách, jezer apod. Tabulka uvádí hodnoty tří problémů týkající se vody ve čtyřech státech: 
Česko, Etiopie, Kolumbie a Rusko. Názvy těchto států napiš do příslušného řádku tabulky 
v prvním sloupci. Dále doplň druhý řádek tabulky o jednotky, ve kterých se daný problém 
vykazuje; vybírej z těchto jednotek: 

• podíl obyvatel mající přístup k nezávadné vodě z celkového počtu obyvatel státu; 
• tuny odpadních látek na tisíc obyvatel za rok 
• počet zemřelých na 100 000 obyvatel

 Doporučení: nejdříve přiřaď jednotky ukazatelům a až potom přiřaď státy do příslušného řádku 
tabulky.

8 bodů

Problém Znečištění vod Přístup k pitné vodě
Úmrtnost obyvatel

způsobená
znečištěnou vodou

Jednotky Tuny odpadních látek
na tisíc obyvatel za rok

Podíl obyvatel mající
přístup k nezávadné vodě

z celkového počtu
obyvatel státu

Počet zemřelých
na 100 000 obyvatel

Česko 5,07 98 0,25

Rusko 3,44 76 0,11

Etiopie 0,12 11 73

Kolumbie 0,65 73 1,06

7 bodů7
a. Zakroužkuj všechny charakteristiky, které mají vliv na nedostatek vody 

v regionu.
2 body

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

• úřední jazyk

• zhutňování (udusání) půd

• počet národních parků

• státní zřízení

• rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu

• odlesňování



- 12 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie  C

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková  Petr Trahorsch,
František Frolík

Hodnocení: Za každé správně přiřazené znaménko 1 bod. Za správně uvedený stát 2 body. V případě 
chybně uvedeného státu hodnotitel odečte 1 bod. Minimum bodů za celou úlohu 7b je 0 bodů.
Řešení: Viz tabulka.

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

b. Okolností, které prohlubují nedostatek vody v krajině, je více. Jedná se například 
i o plochu lesů, množství srážek či průměrnou teplotu, která ovlivňuje výpar vody 
z dané oblasti. 

 
 S pomocí atlasu porovnej v uvedených ukazatelích dva členské státy Evropské unie: Kypr 

a Slovinsko. K porovnání obou států použij matematická znaménka větší než a menší 
než (< ; >). 

5 bodů

Podíl lesů na rozloze státu v %: Slovinsko        >        Kypr

Průměrné množství srážek v hlavním městě v mm / rok: Slovinsko        >        Kypr

Průměrná roční teplota v hlavním městě ve °C: Slovinsko        <        Kypr

Rozhodni, který z obou států bude více ohrožen nedostatkem vody a její nedostupností. Napiš 
název ohroženějšího státu. Za chybnou odpověď se body odečítají.

Ohroženější stát: ... Kypr ...

Z nabídky A–G zakroužkuj všechny důsledky nedostatku vody v krajině.

4 body8

A. zvýšení srážkového úhrnu    

B. pokles hladiny vodních toků 

C. menší odolnost stromů proti škůdcům

D. vyšší výkony hydroelektráren

E. vyšší seismická aktivita

F. zasolování půd

G. vyšší náchylnost krajiny ke vzniku požáru
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Hodnocení: Za správné určení ukazatele 2 body.
Řešení: možnost ii)

8 bodů9
a. S hospodařením s vodou a její dostupností v posledních letech bojuje i Česko. Graf 

znázorňuje rostoucí podíl domácností připojených na veřejný vodovod. V nabídce 
i)–iv) podtrhni ukazatel, který je v grafu znázorněn oranžovou linií.

2 body

zdroj: Marval, Hejduková, Roub (2019); Jánský (2017)

i) průměrný roční srážkový úhrn v Česku (v milimetrech)
ii) průměrná denní spotřeba vody na 1 obyvatele v Česku (v litrech)   
iii) průměrná hloubka vodních nádrží v Česku (v metrech)
iv) délka znečištěných úseků řek v Česku (v kilometrech) 

b. Okolností, které v Česku snižují nebo zvyšují dostupnost pitné vody pro obyvatele 
malých obcí, je několik. V rámečku je uvedeno několik opatření v krajině, které 
vedou k zvyšování nebo naopak ke snižování dostupnosti pitné vody. Do tabulky napiš, která 
opatření z rámečku zvyšují a která snižují dostupnost pitné vody.

6 bodů

Hodnocení: Za každý správně přiřazený pojem do tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

Zvyšování dostupnosti pitné vody Snižování dostupnosti pitné vody

• sázení remízků na mezích a na polích
• střídání pěstovaných zemědělských 

plodin na poli
• výsadba lužních lesů

• vysoušení mokřadů
• stavba rozsáhlých betonových 

parkovišť
• provoz velkých zemědělských strojů 

po zemědělské půdě

sázení remízků na mezích a na polích   –   střídání pěstovaných zemědělských plodin na poli

vysoušení mokřadů     –     stavba rozsáhlých betonových parkovišť

provoz velkých zemědělských strojů po zemědělské půdě     –     výsadba lužních lesů
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Země, v jejímž hlavním městě činí průměrný roční úhrn srážek 607 mm, hraničí na jihu a jihozápadě 

svého území s ........................................................ a ........................................................ . Nepočítaje Britské ostrovy 

a její zámořská území, sdílí tato země hranice s .............................................. dalšími státy (doplň číslovku) .

Nachází se zde .............................................… (doplň číslovku) letišť/e kontinentálního významu

a ................................................… (doplň číslovku) významné ropné přístavy. Vlakem Eurostar, který jezdí 

tunelem pod ........................................................  průlivem, je možné cestovat do Spojeného království. 

Tuto zemi lze ve srovnání se zbytkem západní Evropy z hlediska podílu průmyslu a těžby na tvorbě 

HDP považovat za     nadprůměrnou     /     srovnatelnou     /     podprůměrnou.     Z hlediska porovnání 

zaměstnanosti v průmyslu a těžbě mezi Spojeným královstvím a námi hledanou zemí, pracuje 

v tomto odvětví ve Spojeném království      

více     /    méně     ekonomicky aktivních obyvatel. Podíl průmyslu a těžby na tvorbě HDP je obecně 

vyšší v zemích bývalého     východního    /    západního     bloku Evropy. Zároveň je zde     nižší     / 

vyšší     spotřeba elektřiny na obyvatele za rok.

PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

Doplňte následující text, případně vyberte jednu z možností. Doplněné výrazy je nezbytné 
správně skloňovat. Množství lze vyjádřit slovně i číslicí.

5 bodů1
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A) sledovaná hodnota: nadpoloviční zastoupení vodní energie mezi obnovitelnými zdroji energie

 Švédsko          –          Chorvatsko          –          Norsko          –          Albánie

B) sledovaná hodnota: nadpoloviční zaměstnanost ekonomicky aktivních obyvatel ve službách

 Malajsie          –          Rusko          –          Írán          –         Saúdská Arábie

C) sledovaná hodnota: nadpoloviční gramotnost obyvatel starších 15 let

 Libérie           –          Zambie          –          Mali         –         Jižní Súdán

D) sledovaná hodnota: nadpoloviční zastoupení potravin a zemědělských produktů v exportu

 Brazílie          –          Chile          –          Venezuela          –          Argentina

Provincie A:

Obyvatelé hovoří nejen anglicky, ale někteří i jazyky algické jazykové rodiny. Vyšší hustota zalidnění 

je výhradně v  jižní části, zejména v okolí hlavního města provincie, které je zároveň leteckým uzlem 

světového významu.

 

Na základě uvedených podmínek určete, o jakou zemi se jedná.

A) HDP v přepočtu na obyvatele v PPP dosahuje alespoň 40 tis. USD. 
B) Přírůstek obyvatel migrací dosahuje hodnot 5 ‰ za rok.
C) Elektrárny využívající obnovitelné zdroje zahrnují více než 50 % celkového objemu výroby   
elektřiny. 
D) Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, země je bohatá na jehličnaté lesy, které jsou určené 
pro těžbu dřeva.

3 body2

Vyberte zemi, která se z  hlediska uvedených sledovaných hodnot mezi ostatní nehodí.

4 body3

7 bodů4

a.   Poznejte podle charakteristik, o které dvě kanadské provincie se jedná. 4 body

stát:
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Provincie B:

Hlavní město má méně než 500 tisíc obyvatel. Typická je v této části Kanady těžba mědi, která 

je posléze vyvážena společně s uhlím či průmyslovým zbožím ze zdejšího přístavu světového 

významu. V polovině 16. století obýval oblast v blízkosti tohoto přístavního města indiánský kmen 

Sališů.

 

Většina území obou provincií byla roku 1777 kolonizována Velkou Británií. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

V obou provinciích nalezneme některé ze sedmi největších jezer Severní Ameriky. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Provincie A má výrazně hornatější reliéf než provincie B.  PRAVDA   ×   NEPRAVDA

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení vztahujících se k provinciím 
v řešení předchozí části úkolu. Za chybná rozhodnutí se body odečítají!

3 body

4 body5

Doplňte číselné údaje zaokrouhlené na celá čísla:

a) Rozdíl v průměrné lednové teplotě vzduchu mezi Lyonem a Izmirem (ve °C): 

odpověď:

b) Rozdíl mezi lety vyhlášení nezávislosti Pákistánu a Středoafrické republiky (počet let):

odpověď: 

c) Rozdíl v průměrném ročním úhrnu srážek mezi nejsušším a nejdeštivějším místem Austrálie 
(v mm):

odpověď: 

d) Rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyšší hory Antarktidy a nejvyšší hory Evropy (v metrech):

odpověď: 
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Žádné z těchto pěti měst se nenachází ve státě s výraznou převahou vývozu (exportu) nad dovozem 

(importem) v rámci mezinárodního obchodu. 

          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Právě dvě z těchto pěti měst se nacházejí v asijských zemích, ve kterých převládají muslimové. 

          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Jedno z těchto pěti měst je přístavem kontinentálního významu, žádné však není leteckým uzlem 

kontinentálního významu. 

          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

12 bodů6
a.   V nabídce je uvedeno 5 různých charakteristik. Ke každému městu vyberte 

právě jednu charakteristiku, kterou toto město nesplňuje.
7,5 bodu

poloha mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha   –   vzdálenost od moře menší než 300 km

průměrný roční úhrn srážek nad 500 mm     –     počet obyvatel vyšší než 500 tisíc 

stát, ve kterém leží, se řadí k příjemcům zahraniční pomoci

a) Denpasar  

b) Durban  

c) Belmopan  

d) Nágpur  

e) Boosaaso  

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení, vztahujících se k městům 
z předchozí části úkolu. Za chybná určení pravdivosti se body odečítají!

4,5 bodu
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5 bodů7
Přiřaďte vybrané plodiny evropského zemědělství k příkladům lokalit, kde se tyto plodiny 
intenzivněji pěstují. Některé plodiny z nabídky zůstanou nevyužity.

brambory     –     citrusy     –     cukrová řepa     –     len

korkový dub     –     kukuřice     –     oves     –     vinná réva

V evropské zemi s nejvyšším podílem větrné energie na celkové spotřebě obnovitelné energie 

v daném státě  

 

Na východ i na západ od průlivu Øresund 

 

V oblasti, kde do moře ústí řeka Dordogne 

 

V přímořské části evropského státu s nejnižším podílem ekonomicky aktivních obyvatel 

zaměstnaných ve službách 

 

V blízkosti Národního parku Aspromonte 
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

8 bodů8
Doplňte tabulku. Využijte nabídek. Některé možnosti v nabídkách nevyužijete.

Země Číslo 
výroku

Převládající náboženství 
(příp. větev křesťanství)

Politický 
režim

Hlavní politický 
představitel země

Viktor Orbán

5.

hinduismus

Izrael

Nabídka A
Výroky:
1. Eroze demokracie za posledních 10 let.
2. Země, kde probíhá spor o uznání hlavního města.
3. Země s největší rozlohou.
4.  Země, která se v blízké budoucnosti pravděpodobně stane nejlidnatější zemí světa. 
5. Země, která bývá označována jako poslední diktatura v Evropě.

Nabídka B
Politický režim dané země:
A. Evropská země, která je teoreticky prezidentskou republikou, avšak v praxi je organizací 
Freedom House označována jako nesvobodná, utlačovaná a  jako nesvobodný systém.
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pozn.: Freedom House je organizace, která vytváří hodnocení stupně demokratické svobody 
v jednotlivých státech světa. Míra svobody je dělena do třech kategorií: svobodný systém, částečně 
svobodný systém a nesvobodný systém.

B. Oficiálně poloprezidentská republika, která je však již od roku 2000 v rukou jednoho muže. 
Jedná se o zemi rozprostírající se přes Asii i Evropu. Organizací Freedom House  je označena 
jako nesvobodný systém.
C. Parlamentní republika sužována dlouhodobým konfliktem. Organizace Freedom House 
ji označuje jako svobodný systém.
D. Federativní parlamentní republika, kterou organizace Freedom House označuje jako 
svobodný systém. 
E. Evropská země, která se po rozpadu SSSR stala parlamentní republikou. V posledních 
letech však dochází k úpadku demokracie a Freedom House ji letos poprvé označil za částečně 
svobodný systém.

Nabídka C
Hlavní politický představitel země
a) Šavkat Mirzijojev
b). Benjamin Netanjahu 
c) Alexandr Lukašenko 
d) Bašár al-Asad
e) Vladimir Putin
f) Abiy Ahmed
g) Naréndra Módí
h) Jair Bolsonaro

Nabídka D
Převládající náboženství (příp. větev křesťanství)
i. křesťanství – katolické
ii. křesťanství – evangelické
iii. křesťanství – pravoslavné
iv. islám
v. hinduismus
vi. buddhismus
vii. judaismus
viii. tradiční animistická
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1) Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce hor na pobřeží Aljašského zálivu, především 
díky dostatku srážek, které jsou přinášeny převládajícím západním prouděním. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce Himálaje, a to zejména díky vysoké   
 nadmořské výšce, rozloze pohoří a letnímu monzunu přivádějícímu vlhkost.
b. Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce hor na pobřeží Aljašského zálivu,   
 především díky dostatku srážek, které jsou přinášeny převládajícím východním prouděním.
c. Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce pohoří Ťan-Šan, což je dáno    
 kontinentální polohou, která udržuje velice nízké teploty. 

2) Nejpomalejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských ledovců 
rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). To je způsobeno 
dostatkem srážek zásobujících tyto ledovce.
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Nejrychlejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských 
 ledovců rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). 
 To je způsobeno zejména nedostatkem srážek a větším množstvím krátkovlnného 
 slunečního záření z důvodu poklesu oblačnosti.
b. Nejrychlejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských ledovců 
 rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). To je způsobeno 
 zejména zvyšující se teplotou a globálním zrychlením teplých mořských proudů, které 
 se podílejí na místním klimatu.
c. Nejpomalejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských ledovců 
 rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). To je způsobeno 
 zvyšující se oblačností a snižujícími se teplotami v rovníkovém pásmu, které vedou    
 k vyššímu úhrnu sněhových srážek.

10 bodů9
Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Pokud je tvrzení nepravdivé, vyberte z nabídky vhodnou 
opravu. Body se odečítají za chybné označení pravdivosti tvrzení i za chybný výběr možnosti 
opravy.
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3) Jezera na Šumavě (např. Černé, Čertovo, Plešné) byla vytvořena pevninským ledovcem. 
Nahrnutím ledovcových sedimentů došlo ke vzniku morén, které jezera zahradily.
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Jezera na Šumavě (např. Černé, Čertovo, Plešné) byla vytvořena výhradně horským ledovcem  
 nahrnutím ledovcových sedimentů a vznikem morén, které tak jezera zahradily.
b. Pouze jezera Černé a Čertovo byla vytvořena výhradně pevninským ledovcem nahrnutím   
 ledovcových sedimentů a vznikem morén, které tak jezera zahradily. Zbytek je původem   
 z horských ledovců.
c. Jezera na Šumavě (např. Černé, Čertovo, Plešné) byla vytvořena horským ledovcem, 
 který vytvořil sníženiny zvané kary. V těch se po roztátí ledovce vytvořila jezera.

4) Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby tzv. firnu 
za působení dalších fyzikálních procesů. Při dosažení kritické hustoty se z firnu stává led tvořící 
samotný ledovec. Ledovec má díky extrémnímu stlačení mírně vyšší hustotu než voda a vyskytuje 
se výhradně nad sněžnou čárou. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby tzv. firnu 
 za působení dalších fyzikálních procesů. Firn tvoří vlastní ledovec a má díky extrémnímu 
 stlačení mírně vyšší hustotu než voda a vyskytuje se výhradně nad sněžnou čárou.
b. Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby tzv. firnu 
 za působení dalších fyzikálních procesů. Při dosažení kritické hustoty se z firnu stává led, 
 tvořící samotný ledovec. Ledovec má vždy nižší hustotu než voda a vyskytuje se výhradně 
 pod sněžnou čárou, kde je led vyvinutý. Nad sněžnou čárou se vyskytuje pouze firn, který 
 ledovcem nazývat nemůžeme.
c. Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby tzv. firnu
 za působení dalších fyzikálních procesů. Při dosažení kritické hustoty se z firnu stává led
 tvořící samotný ledovec. Ledovec má nižší hustotu než voda a může se vyskytovat
 nad i pod sněžnou čárou.
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5) Dva rozlohou největší ledovce najdeme na Antarktidě a v Grónsku. Oba dohromady tvoří 
přibližně 96 % všech pevninských ledovců a zároveň dosahují největší mocnosti ledovcových vrstev. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Dva rozlohou největší ledovce najdeme v Antarktidě a v Kanadě, když v zimě zamrzne 
 Kanadské arktické souostroví. Oba dohromady tvoří přibližně 96 % všech pevninských 
 ledovců a zároveň dosahují největší mocnosti ledovcových vrstev.
b. Dva rozlohou největší ledovce najdeme v Antarktidě a v Grónsku. Oba dohromady tvoří 
 přibližně 56 % všech pevninských ledovců a dosahují největší mocnosti ledovcových vrstev.
c. Dva rozlohou největší ledovce najdeme v Antarktidě a v Grónsku. Oba dohromady sice tvoří 
 přibližně 96 % všech pevninských ledovců, ale největší mocnost ledovcových vrstev mají 
 ledovce Aljašky.

Podle popisu určete, o která pohoří se jedná.

3 body10

Jedná se o protáhlé pohoří rozprostírající se celkem přes 7 států světa. Délka pohoří od severu na jih 
činí 7 240 km a jeho nejvyšší bod dosahuje výšky 6 959 m n. m. Ve srovnání s ostatními velehorami 
má toto pohoří díky svému značnému územnímu rozsahu z hlediska zeměpisné šířky velmi pestrou 
krajinu.  Na východním úpatí tohoto pohoří nalezneme oblast tzv. srážkového stínu, kde se nachází 
nejsušší poušť světa. 
 odpověď: 

Hledané pohoří se táhne v délce 2 400 km a jeho nejvyšší bod dosahuje výšky 4 167 m n. m. Tento 
útvar vznikl zejména v období alpinského vrásnění, konkrétně srážkou africké a euroasijské desky. 
Pohoří je lokalizováno mj. ve stejné zemi, kde leží vyhledávané turistické město Šafšawān. 
 odpověď: 

Vrcholky hledaného pohoří nepřesahují 3 000 m n. m. Daný útvar se táhne v celkové délce 1 700 km 
a leží na stejnojmenném poloostrově. Západní strana příkře spadá do moře, které vytváří pro tuto 
oblast typické přírodní útvary zvané fjordy. Ačkoliv se pohoří rozkládá na území třech států, většinu 
vrcholů nalezneme pouze na území jednoho z nich. 
 odpověď: 
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K tabulkám pořadí světových metropolí z nabídky přiřaďte jev, dle kterého je stanoveno 
pořadí v dané tabulce. Některé možnosti z nabídky nevyužijete.

4 body11

• metropole s největším letištěm v roce 1990 (dle počtu odbavených pasažérů)

• metropole s nejvyšším počtem obyvatel v roce 1950

• metropole s nejvyšším počtem obyvatel v roce 2015

• metropole s nejvyšším absolutním nárůstem počtu obyvatel v letech 2015–2035

• metropole s nejvyšším počtem obyvatel v roce 1990

• metropole s nejpomalejším přírůstkem obyvatel v roce 2015

• metropole s největším počtem turistů v roce 1950
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5 bodů12
a.   Pojmenujte jednotlivé urbanizační fáze znázorněné šipkami a přiřaď  jejich 

odpovídající charakteristiky z nabídky.
4 body

nabídka:
a) pokles počtu obyvatel v celém vnitřním městě a populační stagnace předměstí způsobená   
 především zánikem upadajících průmyslových odvětví
b) nová výstavba mimo kompaktní zástavbu města charakteristická přeměnou existující   
 venkovské zástavby a změnou způsobu života
c) prudký rozvoj centra i jeho zázemí v souvislosti s poslední (pátou) fází demografické   
 revoluce
d) charakteristická oživením městských center, kde se revitalizují opuštěné bývalé průmyslové  
 budovy
e) koncentrace obyvatel kolem historických jader měst zapříčiněná industrializací

A

D

C

B
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b.   Jak se odborně nazývá nekontrolovaná forma procesu, jenž je označen 
šipkou B? Jedná se o chaotické „rozlézání“ města do příměstského prostoru 
přinášející řadu problémů: zatížení hromadné dopravy, vysoké náklady na technickou 
infrastrukturu nebo neúčelné zastavování příměstské přírodní krajiny a následně také 
úpadek městských center.

1 bod

a) city expansion 

b) urban sprawl 

c) city sprawl

d) town spread
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

13 bodů13

(1) Pandemie koronaviru je zodpovědná za 20% pokles globální produkce oxidu uhličitého. To je 
skoro třikrát tolik jako celkové roční emise Itálie. Zatímco lockdowny  postupně končí, energetická 
spotřeba Číny a dalších států se pomalu vrací do původních hodnot. Zjišťujeme tak, že pandemie 
má jen zanedbatelný dopad na klima.

Většina dat o emisích oxidu uhličitého jsou podávána ročně, ale nečekaný sociální a ekonomický 
šok, který pandemie přinesla, zvýšil poptávku po informacích a datech týkajících se spotřeby 
energie a emisí v reálném čase. (2) Ty přicházejí z různých zdrojů, mimo jiné z expertních zpráv 
o energiích a počasí, satelitních sledování a dopravních dat z navigačních systémů. Ačkoliv se některé 
studie svými výsledky lehce liší, závěry jsou podobné. (3) Emise oxidu uhličitého se v prvních čtyřech 
měsících roku 2020 snižovaly – takový trend v roce 2019 nepozorujeme. (4) Na základě předpokladu, 
že se budou protiepidemická opatření uvolňovat v průběhu roku, bylo spočítáno, že kumulativní 
globální emise CO2 pro rok 2020 by se mohly snížit o 4–7 %, což by byl největší propad od druhé 
světové války.

Rozsah poklesu emisí pro tento rok by byl proto podobný těm, které jsou požadovány 
dle …………………………………… z roku 2015. Tento dokument požaduje snížení růstu globální teploty 
na 1,5 až 2 °C pod preindustriální hodnoty. (5) Pokud nás ale něco naučila ekonomická krize z roku 
2008, tak je to, že se produkce emisí může opět rychle zvýšit.

(6) Podle předběžných odhadů se od března (rok xxxx) v porovnání s předchozím rokem začala 
globální denní produkce emisí CO2 výrazně lišit. Tehdy země po celém světě začaly snižovat export 
a import, což mimo jiné vyústilo i v pokles dopravních aktivit a navíc se začaly praktikovat zásady 
společenského odstupu.

Od prvních měsíců roku 2020 se celý svět potýká s  pandemií koronaviru. Celá situace přináší velké 
množství dat a informací, které jsou v některých případech nepřesné a obsahují chyby, případně 
se dokonce jedná o úmyslné změny dat. Je proto potřeba všechny informace kriticky hodnotit 
a porovnávat různé zdroje informací.

a.   Přečtěte si následující text. Celá tvrzení (1–10; kurzívou) porovnejte 
s přiloženým souborem grafů a rozdělte podle toho, zda jsou pravdivá, 
nepravdivá, nebo se dle těchto grafů nedají ověřit. Za chybně posouzená tvrzení se body 
odečítají.

10 bodů
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(7) Není překvapivé, že největší meziroční absolutní pokles byl zaznamenán v USA, které jsou největším 
producentem skleníkových plynů na světě. Hodnoty této země začaly strmě klesat v lednu (rok yyyy). 
(8) Celosvětový pokles emisí tohoto měsíce je ale typický, jelikož je ovlivněn pravidelným poklesem 
spotřeby energie na začátku čínského nového roku. Křivka globální denní produkce CO2 se tedy vyvíjí 
podobně jako v roce 2019, kdy čínský nový rok nastal počátkem února. Čínský lockdown pomohl 
udržet snížení emisí až o 10 % v porovnání s předchozím rokem až do března. Když se čínská 
ekonomika obnovila, ostatní země naopak lockdown přijaly, což snížilo dubnové hodnoty globálních 
emisí oxidu uhličitého.

(9) Na poklesu globálního denního množství vyprodukovaných emisí CO2 od počátku roku 2020 
se významně podílelo dramatické snížení těchto hodnot v leteckém průmyslu.

Největší rozdíl v hodnotách emisí v absolutních číslech ale pramení ze spotřeby elektrické energie 
a sektoru pozemní dopravy. (10) Komerční a průmyslová poptávka po elektrické energii na počátku 
epidemie poklesla po uzavření podniků a po tom, co lidé začali méně využívat automobilovou 
dopravu, jak bylo možné sledovat např. ve Švédsku nebo Rakousku. Využívání aut (zodpovědné 
za nezanedbatelné množství produkovaných emisí) je jedním z hlavních rozdílů mezi dnešní situací 
a ekonomickou krizí v roce 2008, kdy k podobnému poklesu ve využívání osobní automobilové 
dopravy nedošlo.
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zdroj grafů: https://www.nature.com/
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a) Koronavirus dlouhodobě přispěl ke zvrácení procesu globální změny klimatu.

b) Lockdown se nejeví jako strategie zodpovědná za snížení produkce oxidu uhličitého.

c) Ekonomická krize z roku 2008 je rozsahem i faktory poklesu emisí CO2 srovnatelná 

 s pandemií covid-19.

d) Pokud by se podařilo udržet globální hodnoty produkovaného množství oxidu 

 uhličitého jako za pandemie covid-19, trend stoupající globální teploty by mohl být 

 potlačen.

e) Změna produkce oxidu uhličitého i v jednom státě se dokáže znatelně projevit 

 na globální změně, pokud je stát dostatečně velkým producentem.

b.   Který mezinárodně ratifikovaný dokument byste doplnili na prázdné místo 
v textu (označené tečkami)? Název uveďte v prvním pádě (2 slova).

1 bod

c.   Doplňte roky, které se skrývají pod označeními (rok xxxx) a (rok yyyy). 1 bod

d.   Vyberte tvrzení, která jsou na základě informací v textu pravdivá. Body 
za označení chybných tvrzení se odečítají.

1 bod

pravdivá tvrzení: 

nepravdivá tvrzení: 

tvrzení, u kterých nelze pravdivost posoudit: 
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5 bodů14
Důležitým geografickým zdrojem dat jsou mapy. Často ale dochází k chybným interpretacím, které 
mohou být způsobeny nekvalitním zpracováním mapy nebo absencí důležitých prvků. I v případě 
zpráv o pandemii koronaviru bylo možné se s takovými mapovými produkty setkat. Často se 
objevují ve špatné podobě nebo interpretaci i na sociálních sítích či  ve zpravodajských médiích. 
Odpovězte na následující otázky týkající se přiložených map.

zdroj map: https://firstdraftnews.org/

Mapa 1

Mapa 3Mapa 2
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a.   Vyberte z nabídky titulek, který nejlépe popisuje, co znázorňuje Mapa 1 (která 
se v této podobě objevovala s různými chybnými výklady na sociálních sítích).

0,5 bodu

a) Šíření covid-19 v roce 2020

b) Šíření covid-19 v roce 2019

c) Intenzita letecké dopravy v roce 2011

d) Propojenost globálních sociálních sítí v roce 2020

e) Obchodní vztahy světových metropolí v roce 2019

b.   Každá z map obsahuje nějakou kartografickou chybu, která ztěžuje její správný 
výklad. Z nabídky přiřaďte k mapám ty kartografické chyby, které jsou důležité 
pro prezentování předkládané informace konkrétní mapou (ignorujte ostatní chyby, které 
čtenáři nezkomplikují pochopení zobrazované informace). Chyb může jedna mapa obsahovat 
více a chyba z nabídky může být využita vícekrát.

4,5 bodu

chybějící směrová růžice    –    chybějící měřítko    –    nevhodné kartografické zobrazení

využití kartodiagramu namísto kartogramu    –    využití absolutních dat namísto relativních

využití relativních dat namísto absolutních    –    využití kartogramu namísto kartodiagramu

nedostatečné informace v názvu mapy/chybějící název    –    neúplná/chybějící legenda

mapa chyby

1

2

3
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K 30. 11. 2020 evidovala Velká Británie vyšší kumulativní počet provedených testů na covid-19 
než Itálie, Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko dohromady. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Celkový počet potvrzených obětí covid-19 rostl v průběhu května 2020 výrazně rychleji v Íránu než 
v Kanadě, avšak v průběhu července 2020 byla situace opačná. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

12 bodů15
S využitím dat z webu https://ourworldindata.org/coronavirus porovnej, do jaké míry jsou 
onemocněním covid-19 zasaženy různé části světa a jak se situace ve světě vyvíjela v průběhu 
minulého roku.

a.   Přiřaď k jednotlivým řádkům tabulky uvedené části světa z nabídky 
(do 1. sloupce) a zároveň doplň statistické údaje do ostatních prázdných polí 
tabulky. Všechny hodnoty zaokrouhlujte na celá čísla.

9 bodů

Afrika      –     Asie      –     Evropa      –     Jižní Amerika      –     Oceánie      –     Severní Amerika

světový makroregion

celkový počet 
potvrzených případů 
covid-19 na 1 milion 

obyvatel regionu 
(k 30. 11. 2020)

celkový počet 
potvrzených obětí 

covid-19
(k 30. 11. 2020)

míra úmrtnosti 
na covid-19

(v ‰, tj. počet obětí
na 1 000 případů,

k 30. 11. 2020)

25 857

17

31

395 382

406 456

1 624

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Za chybné odpovědi se body 
odečítají. 

2 body

https://ourworldindata.org/coronavirus
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Celková míra úmrtnosti na covid-19 byla na jaře i v létě 2020 výrazně vyšší v Evropské unii 
než v Africe či Jižní Americe, avšak zatímco u Evropské unie tyto hodnoty v průběhu září a října 
rychle klesaly, v Africe a Jižní Americe začal ve stejném období podíl mrtvých naopak prudce 
narůstat. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Slovensko bylo k 30. 11. 2020 jediným státem Visegrádské skupiny (visegrádské čtyřky) s nižším 
než 10% podílem pozitivních testů na jejich celkovém počtu. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

c.   Porovnej z hlediska vybraných ukazatelů o nemoci covid-19 k 30. 11. 2020 
rozvinuté a rozvojové země pomocí slov vyšší/nižší, lepší/horší (doporučujeme 
využít mapových podkladů na výše uvedeném webu).

1 bod

dostupnost dat o celkovém počtu provedených testů: v rozvinutých zemích      lepší     /     horší     /

vyšší     /     nižší       než v zemích rozvojových

počet provedených testů na tisíc obyvatel: v rozvojových      lepší     /     horší     /     vyšší     /      nižší 

než v zemích rozvinutých



- 1 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

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

PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

Doplňte následující text, případně vyberte jednu z možností. Doplněné výrazy je nezbytné 
správně skloňovat. Množství lze vyjádřit slovně i číslicí.

5 bodů1

Hodnocení: Za každou správně doplněnou informaci udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Země, v jejímž hlavním městě činí průměrný roční úhrn srážek 607 mm, hraničí na jihu 

a jihozápadě svého území s … Andorrou … a … Španělskem … . Nepočítaje Britské ostrovy a její 

zámořská území, sdílí tato země hranice s … osmi / 8 ... dalšími státy (doplň číslovku) . Nachází 

se zde … dvě / 2 … (doplň číslovku) letišť/e kontinentálního významu a … tři / 3 … (doplň číslovku) 

významné ropné přístavy. Vlakem Eurostar, který jezdí tunelem pod … Lamanšským …  průlivem, 

je možné cestovat do Spojeného království. Tuto zemi lze ve srovnání se zbytkem západní 

Evropy z hlediska podílu průmyslu a těžby na tvorbě HDP považovat za     nadprůměrnou     /     

srovnatelnou     /     podprůměrnou.     Z hlediska porovnání zaměstnanosti v průmyslu a těžbě mezi 

Spojeným královstvím a námi hledanou zemí, pracuje v tomto odvětví ve Spojeném království      

více     /    méně     ekonomicky aktivních obyvatel. Podíl průmyslu a těžby na tvorbě HDP je obecně 

vyšší v zemích bývalého     východního    /    západního     bloku Evropy. Zároveň je zde     nižší     / 

vyšší     spotřeba elektřiny na obyvatele za rok.
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Provincie A:

Obyvatelé hovoří nejen anglicky, ale někteří i jazyky algické jazykové rodiny. Vyšší hustota zalidnění 

je výhradně v  jižní části, zejména v okolí hlavního města provincie, které je zároveň leteckým uzlem 

světového významu.

 ... Ontario ...

Hodnocení: Za správné řešení udělit 3 body.
Řešení: Švédsko

Na základě uvedených podmínek určete, o jakou zemi se jedná.

A) HDP v přepočtu na obyvatele v PPP dosahuje alespoň 40 tis. USD. 
B) Přírůstek obyvatel migrací dosahuje hodnot 5 ‰ za rok.
C) Elektrárny využívající obnovitelné zdroje zahrnují více než 50 % celkového objemu výroby   
elektřiny. 
D) Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, země je bohatá na jehličnaté lesy, které jsou určené 
pro těžbu dřeva.

3 body2

Vyberte zemi, která se z  hlediska uvedených sledovaných hodnot mezi ostatní nehodí.

4 body3

A) sledovaná hodnota: nadpoloviční zastoupení vodní energie mezi obnovitelnými zdroji energie

 Švédsko          –          Chorvatsko          –          Norsko          –          Albánie

B) sledovaná hodnota: nadpoloviční zaměstnanost ekonomicky aktivních obyvatel ve službách

 Malajsie          –          Rusko          –          Írán          –         Saúdská Arábie

C) sledovaná hodnota: nadpoloviční gramotnost obyvatel starších 15 let

 Libérie           –          Zambie          –          Mali         –         Jižní Súdán

D) sledovaná hodnota: nadpoloviční zastoupení potravin a zemědělských produktů v exportu

 Brazílie          –          Chile          –          Venezuela          –          Argentina

Hodnocení: Za každou správně vybranou zemi udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.

7 bodů4
a.   Poznejte podle charakteristik, o které dvě kanadské provincie se jedná. 4 body
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Většina území obou provincií byla roku 1777 kolonizována Velkou Británií. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA
V obou provinciích nalezneme některé ze sedmi největších jezer Severní Ameriky. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA 

Provincie A má výrazně hornatější reliéf než provincie B.  PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Provincie B:

Hlavní město má méně než 500 tisíc obyvatel. Typická je v této části Kanady těžba mědi, která 

je posléze vyvážena společně s uhlím či průmyslovým zbožím ze zdejšího přístavu světového 

významu. V polovině 16. století obýval oblast v blízkosti tohoto přístavního města indiánský kmen 

Sališů.

 ... Britská Kolumbie ...

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

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení vztahujících se k provinciím 
v řešení předchozí části úkolu. Za chybná rozhodnutí se body odečítají!

3 body

Hodnocení: Za každé správné určení pravdivosti udělit 1 bod, za chybnou odpověď 1 bod odečíst. 
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.

4 body5
Doplňte číselné údaje zaokrouhlené na celá čísla:

a) Rozdíl v průměrné lednové teplotě vzduchu mezi Lyonem a Izmirem (ve °C): 

odpověď: ... 6 ...

b) Rozdíl mezi lety vyhlášení nezávislosti Pákistánu a Středoafrické republiky (počet let):

odpověď: ... 13 ...

c) Rozdíl v průměrném ročním úhrnu srážek mezi nejsušším a nejdeštivějším místem Austrálie 
(v mm):

odpověď: ... 7 931 ...

d) Rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyšší hory Antarktidy a nejvyšší hory Evropy (v metrech):

odpověď: ... 82 ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Hodnocení: Za každou správně přiřazenou charakteristiku udělit 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

12 bodů6
a.   V nabídce je uvedeno 5 různých charakteristik. Ke každému městu vyberte 

právě jednu charakteristiku, kterou toto město nesplňuje.
7,5 bodu

poloha mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha   –   vzdálenost od moře menší než 300 km

průměrný roční úhrn srážek nad 500 mm     –     počet obyvatel vyšší než 500 tisíc 

stát, ve kterém leží, se řadí k příjemcům zahraniční pomoci

a) Denpasar  ... stát, ve kterém leží, se řadí k příjemcům zahraniční pomoci ...

b) Durban  ... poloha mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha ...

c) Belmopan  ... počet obyvatel vyšší než 500 tisíc ...

d) Nágpur  ... vzdálenost od moře menší než 300 km ...

e) Boosaaso  ... průměrný roční úhrn srážek nad 500 mm ...

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení, vztahujících se k městům 
z předchozí části úkolu. Za chybná určení pravdivosti se body odečítají!

4,5 bodu

Žádné z těchto pěti měst se nenachází ve státě s výraznou převahou vývozu (exportu) nad dovozem 

(importem) v rámci mezinárodního obchodu. 

          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Právě dvě z těchto pěti měst se nacházejí v asijských zemích, ve kterých převládají muslimové. 

          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Jedno z těchto pěti měst je přístavem kontinentálního významu, žádné však není leteckým uzlem 

kontinentálního významu. 

          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Hodnocení: Za každé správné určení pravdivosti udělit 1,5 bodu, za chybnou odpověď 1,5 bodu odečíst. 
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
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5 bodů7
Přiřaďte vybrané plodiny evropského zemědělství k příkladům lokalit, kde se tyto plodiny 
intenzivněji pěstují. Některé plodiny z nabídky zůstanou nevyužity.

brambory     –     citrusy     –     cukrová řepa     –     len

korkový dub     –     kukuřice     –     oves     –     vinná réva

V evropské zemi s nejvyšším podílem větrné energie na celkové spotřebě obnovitelné energie 

v daném státě  

 ... brambory ...

Na východ i na západ od průlivu Øresund 

 ... cukrová řepa ...

V oblasti, kde do moře ústí řeka Dordogne 

 ... vinná réva ...

V přímořské části evropského státu s nejnižším podílem ekonomicky aktivních obyvatel 

zaměstnaných ve službách 

 ... kukuřice ...

V blízkosti Národního parku Aspromonte 

 ... citrusy ...

Hodnocení: Za každou správně přiřazenou plodinu udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

8 bodů8
Doplňte tabulku. Využijte nabídek. Některé možnosti v nabídkách nevyužijete.

Země Číslo 
výroku

Převládající náboženství 
(příp. větev křesťanství)

Politický 
režim

Hlavní politický 
představitel země

Maďarsko 1. i. E. Viktor Orbán

Bělorusko 5. iii. A. c)

Indie 4. hinduismus D. g)

Izrael 2. vii. C. b)

Nabídka A
Výroky:
1. Eroze demokracie za posledních 10 let.
2. Země, kde probíhá spor o uznání hlavního města.
3. Země s největší rozlohou.
4.  Země, která se v blízké budoucnosti pravděpodobně stane nejlidnatější zemí světa. 
5. Země, která bývá označována jako poslední diktatura v Evropě.

Nabídka B
Politický režim dané země:
A. Evropská země, která je teoreticky prezidentskou republikou, avšak v praxi je organizací 
Freedom House označována jako nesvobodná, utlačovaná a  jako nesvobodný systém.
B. Oficiálně poloprezidentská republika, která je však již od roku 2000 v rukou jednoho muže. 
Jedná se o zemi rozprostírající se přes Asii i Evropu. Organizací Freedom House  je označena 
jako nesvobodný systém.
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pozn.: Freedom House je organizace, která vytváří hodnocení stupně demokratické svobody 
v jednotlivých státech světa. Míra svobody je dělena do třech kategorií: svobodný systém, částečně 
svobodný systém a nesvobodný systém.

C. Parlamentní republika sužována dlouhodobým konfliktem. Organizace Freedom House 
ji označuje jako svobodný systém.
D. Federativní parlamentní republika, kterou organizace Freedom House označuje jako 
svobodný systém. 
E. Evropská země, která se po rozpadu SSSR stala parlamentní republikou. V posledních 
letech však dochází k úpadku demokracie a Freedom House ji letos poprvé označil za částečně 
svobodný systém.

Nabídka C
Hlavní politický představitel země
a) Šavkat Mirzijojev
b). Benjamin Netanjahu 
c) Alexandr Lukašenko 
d) Bašár al-Asad
e) Vladimir Putin
f) Abiy Ahmed
g) Naréndra Módí
h) Jair Bolsonaro

Nabídka D
Převládající náboženství (příp. větev křesťanství)
i. křesťanství – katolické
ii. křesťanství – evangelické
iii. křesťanství – pravoslavné
iv. islám
v. hinduismus
vi. buddhismus
vii. judaismus
viii. tradiční animistická

Hodnocení: Za správně vyplněnou buňku tabulky udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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10 bodů9
Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Pokud je tvrzení nepravdivé, vyberte z nabídky vhodnou 
opravu. Body se odečítají za chybné označení pravdivosti tvrzení i za chybný výběr možnosti 
opravy.

1) Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce hor na pobřeží Aljašského zálivu, především 
díky dostatku srážek, které jsou přinášeny převládajícím západním prouděním. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce Himálaje, a to zejména díky vysoké   
 nadmořské výšce, rozloze pohoří a letnímu monzunu přivádějícímu vlhkost.
b. Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce hor na pobřeží Aljašského zálivu,   
 především díky dostatku srážek, které jsou přinášeny převládajícím východním prouděním.
c. Největší plochu horských ledovců světa tvoří ledovce pohoří Ťan-Šan, což je dáno    
 kontinentální polohou, která udržuje velice nízké teploty. 

2) Nejpomalejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských ledovců 
rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). To je způsobeno 
dostatkem srážek zásobujících tyto ledovce.
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Nejrychlejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských 
 ledovců rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). 
 To je způsobeno zejména nedostatkem srážek a větším množstvím krátkovlnného 
 slunečního záření z důvodu poklesu oblačnosti.
b. Nejrychlejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských ledovců 
 rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). To je způsobeno 
 zejména zvyšující se teplotou a globálním zrychlením teplých mořských proudů, které 
 se podílejí na místním klimatu.
c. Nejpomalejší úbytek ledu v posledních 100 letech pozorujeme typicky u horských ledovců 
 rovníkových oblastí (severní Andy, východní Afrika a Papua Nová Guinea). To je způsobeno 
 zvyšující se oblačností a snižujícími se teplotami v rovníkovém pásmu, které vedou    
 k vyššímu úhrnu sněhových srážek.
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3) Jezera na Šumavě (např. Černé, Čertovo, Plešné) byla vytvořena pevninským ledovcem. 
Nahrnutím ledovcových sedimentů došlo ke vzniku morén, které jezera zahradily.
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Jezera na Šumavě (např. Černé, Čertovo, Plešné) byla vytvořena výhradně horským ledovcem  
 nahrnutím ledovcových sedimentů a vznikem morén, které tak jezera zahradily.
b. Pouze jezera Černé a Čertovo byla vytvořena výhradně pevninským ledovcem nahrnutím   
 ledovcových sedimentů a vznikem morén, které tak jezera zahradily. Zbytek je původem   
 z horských ledovců.
c. Jezera na Šumavě (např. Černé, Čertovo, Plešné) byla vytvořena horským ledovcem, 
 který vytvořil sníženiny zvané kary. V těch se po roztátí ledovce vytvořila jezera.

4) Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby tzv. firnu 
za působení dalších fyzikálních procesů. Při dosažení kritické hustoty se z firnu stává led tvořící 
samotný ledovec. Ledovec má díky extrémnímu stlačení mírně vyšší hustotu než voda a vyskytuje 
se výhradně nad sněžnou čárou. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby tzv. firnu 
 za působení dalších fyzikálních procesů. Firn tvoří vlastní ledovec a má díky extrémnímu 
 stlačení mírně vyšší hustotu než voda a vyskytuje se výhradně nad sněžnou čárou.
b. Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby tzv. firnu 
 za působení dalších fyzikálních procesů. Při dosažení kritické hustoty se z firnu stává led, 
 tvořící samotný ledovec. Ledovec má vždy nižší hustotu než voda a vyskytuje se výhradně 
 pod sněžnou čárou, kde je led vyvinutý. Nad sněžnou čárou se vyskytuje pouze firn, který 
 ledovcem nazývat nemůžeme.
c. Ledovce se formují postupnou akumulací sněhu, který je stlačován do podoby 
 tzv. firnu za působení dalších fyzikálních procesů. Při dosažení kritické hustoty 
 se z firnu stává led tvořící samotný ledovec. Ledovec má nižší hustotu než voda a může 
 se vyskytovat nad i pod sněžnou čárou.
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Hodnocení: Za správné posouzení pravdivosti  tvrzení udělit 1 bod. Za chybné posouzení tvrzení 1 bod 
odečíst. Za správně vybranou opravu udělit 1 bod. Za chybně vybranou opravu 1 bod odečíst. Minimum 
bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

5) Dva rozlohou největší ledovce najdeme na Antarktidě a v Grónsku. Oba dohromady tvoří 
přibližně 96 % všech pevninských ledovců a zároveň dosahují největší mocnosti ledovcových vrstev. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

možnosti opravy:
a. Dva rozlohou největší ledovce najdeme v Antarktidě a v Kanadě, když v zimě zamrzne 
 Kanadské arktické souostroví. Oba dohromady tvoří přibližně 96 % všech pevninských 
 ledovců a zároveň dosahují největší mocnosti ledovcových vrstev.
b. Dva rozlohou největší ledovce najdeme v Antarktidě a v Grónsku. Oba dohromady tvoří 
 přibližně 56 % všech pevninských ledovců a dosahují největší mocnosti ledovcových vrstev.
c. Dva rozlohou největší ledovce najdeme v Antarktidě a v Grónsku. Oba dohromady sice tvoří 
 přibližně 96 % všech pevninských ledovců, ale největší mocnost ledovcových vrstev mají 
 ledovce Aljašky.

Podle popisu určete, o která pohoří se jedná.
3 body10

Jedná se o protáhlé pohoří rozprostírající se celkem přes 7 států světa. Délka pohoří od severu na jih 
činí 7 240 km a jeho nejvyšší bod dosahuje výšky 6 959 m n. m. Ve srovnání s ostatními velehorami 
má toto pohoří díky svému značnému územnímu rozsahu z hlediska zeměpisné šířky velmi pestrou 
krajinu.  Na východním úpatí tohoto pohoří nalezneme oblast tzv. srážkového stínu, kde se nachází 
nejsušší poušť světa. 
 odpověď: ... Andy ...

Hledané pohoří se táhne v délce 2 400 km a jeho nejvyšší bod dosahuje výšky 4 167 m n. m. Tento 
útvar vznikl zejména v období alpinského vrásnění, konkrétně srážkou africké a euroasijské desky. 
Pohoří je lokalizováno mj. ve stejné zemi, kde leží vyhledávané turistické město Šafšawān. 
 odpověď: ... Atlas ... 

Vrcholky hledaného pohoří nepřesahují 3 000 m n. m. Daný útvar se táhne v celkové délce 1 700 km 
a leží na stejnojmenném poloostrově. Západní strana příkře spadá do moře, které vytváří pro tuto 
oblast typické přírodní útvary zvané fjordy. Ačkoliv se pohoří rozkládá na území třech států, většinu 
vrcholů nalezneme pouze na území jednoho z nich. 
 odpověď: ... Skandinávské pohoří ...

Hodnocení: Za každou správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.
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K tabulkám pořadí světových metropolí z nabídky přiřaďte jev, dle kterého je stanoveno 
pořadí v dané tabulce. Některé možnosti z nabídky nevyužijete.

4 body11

• metropole s největším letištěm v roce 1990 (dle počtu odbavených pasažérů)

• metropole s nejvyšším počtem obyvatel v roce 1950

• metropole s nejvyšším počtem obyvatel v roce 2015

• metropole s nejvyšším absolutním nárůstem počtu obyvatel v letech 2015–2035

• metropole s nejvyšším počtem obyvatel v roce 1990

• metropole s nejpomalejším přírůstkem obyvatel v roce 2015

• metropole s největším počtem turistů v roce 1950

Hodnocení: Za správně přiřazený jev udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.

metropole s nejvyšším počtem
obyvatel v roce 1950

metropole s nejvyšším počtem
obyvatel v roce 1990

metropole s předpokládaným nejvyšším
absolutním nárůstem počtu obyvatel

v letech 2015–2035

metropole s nejvyšším počtem
obyvatel v roce 2015
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5 bodů12
a.   Pojmenujte jednotlivé urbanizační fáze znázorněné šipkami a přiřaď  jejich 

odpovídající charakteristiky z nabídky.
4 body

nabídka:
a) pokles počtu obyvatel v celém vnitřním městě a populační stagnace předměstí způsobená   
 především zánikem upadajících průmyslových odvětví
b) nová výstavba mimo kompaktní zástavbu města charakteristická přeměnou existující   
 venkovské zástavby a změnou způsobu života
c) prudký rozvoj centra i jeho zázemí v souvislosti s poslední (pátou) fází demografické   
 revoluce
d) charakteristická oživením městských center, kde se revitalizují opuštěné bývalé průmyslové  
 budovy
e) koncentrace obyvatel kolem historických jader měst zapříčiněná industrializací

Hodnocení: Za každou správně pojmenovanou fázi a přiřazenou charakteristiku udělit 1 bod. Body nelze 
nijak dělit.
Řešení: Viz text.

urbanizace: e)

suburbanizace: b)

deurbanizace: a)

reurbanizace: d)

A

D

C

B
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b.   Jak se odborně nazývá nekontrolovaná forma procesu, jenž je označen 
šipkou B? Jedná se o chaotické „rozlézání“ města do příměstského prostoru 
přinášející řadu problémů: zatížení hromadné dopravy, vysoké náklady na technickou 
infrastrukturu nebo neúčelné zastavování příměstské přírodní krajiny a následně také 
úpadek městských center.

1 bod

a) city expansion 

b) urban sprawl 

c) city sprawl

d) town spread

Hodnocení: Za správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

13 bodů13

(1) Pandemie koronaviru je zodpovědná za 20% pokles globální produkce oxidu uhličitého. To je 
skoro třikrát tolik jako celkové roční emise Itálie. Zatímco lockdowny  postupně končí, energetická 
spotřeba Číny a dalších států se pomalu vrací do původních hodnot. Zjišťujeme tak, že pandemie 
má jen zanedbatelný dopad na klima.

Většina dat o emisích oxidu uhličitého jsou podávána ročně, ale nečekaný sociální a ekonomický 
šok, který pandemie přinesla, zvýšil poptávku po informacích a datech týkajících se spotřeby 
energie a emisí v reálném čase. (2) Ty přicházejí z různých zdrojů, mimo jiné z expertních zpráv 
o energiích a počasí, satelitních sledování a dopravních dat z navigačních systémů. Ačkoliv se některé 
studie svými výsledky lehce liší, závěry jsou podobné. (3) Emise oxidu uhličitého se v prvních čtyřech 
měsících roku 2020 snižovaly – takový trend v roce 2019 nepozorujeme. (4) Na základě předpokladu, 
že se budou protiepidemická opatření uvolňovat v průběhu roku, bylo spočítáno, že kumulativní 
globální emise CO2 pro rok 2020 by se mohly snížit o 4–7 %, což by byl největší propad od druhé 
světové války.

Rozsah poklesu emisí pro tento rok by byl proto podobný těm, které jsou požadovány 
dle …………………………………… z roku 2015. Tento dokument požaduje snížení růstu globální teploty 
na 1,5 až 2 °C pod preindustriální hodnoty. (5) Pokud nás ale něco naučila ekonomická krize z roku 
2008, tak je to, že se produkce emisí může opět rychle zvýšit.

(6) Podle předběžných odhadů se od března (rok xxxx) v porovnání s předchozím rokem začala 
globální denní produkce emisí CO2 výrazně lišit. Tehdy země po celém světě začaly snižovat export 
a import, což mimo jiné vyústilo i v pokles dopravních aktivit a navíc se začaly praktikovat zásady 
společenského odstupu.

Od prvních měsíců roku 2020 se celý svět potýká s  pandemií koronaviru. Celá situace přináší velké 
množství dat a informací, které jsou v některých případech nepřesné a obsahují chyby, případně 
se dokonce jedná o úmyslné změny dat. Je proto potřeba všechny informace kriticky hodnotit 
a porovnávat různé zdroje informací.

a.   Přečtěte si následující text. Celá tvrzení (1–10; kurzívou) porovnejte 
s přiloženým souborem grafů a rozdělte podle toho, zda jsou pravdivá, 
nepravdivá, nebo se dle těchto grafů nedají ověřit. Za chybně posouzená tvrzení se body 
odečítají.

10 bodů
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(7) Není překvapivé, že největší meziroční absolutní pokles byl zaznamenán v USA, které jsou největším 
producentem skleníkových plynů na světě. Hodnoty této země začaly strmě klesat v lednu (rok yyyy). 
(8) Celosvětový pokles emisí tohoto měsíce je ale typický, jelikož je ovlivněn pravidelným poklesem 
spotřeby energie na začátku čínského nového roku. Křivka globální denní produkce CO2 se tedy vyvíjí 
podobně jako v roce 2019, kdy čínský nový rok nastal počátkem února. Čínský lockdown pomohl 
udržet snížení emisí až o 10 % v porovnání s předchozím rokem až do března. Když se čínská 
ekonomika obnovila, ostatní země naopak lockdown přijaly, což snížilo dubnové hodnoty globálních 
emisí oxidu uhličitého.

(9) Na poklesu globálního denního množství vyprodukovaných emisí CO2 od počátku roku 2020 
se významně podílelo dramatické snížení těchto hodnot v leteckém průmyslu.

Největší rozdíl v hodnotách emisí v absolutních číslech ale pramení ze spotřeby elektrické energie 
a sektoru pozemní dopravy. (10) Komerční a průmyslová poptávka po elektrické energii na počátku 
epidemie poklesla po uzavření podniků a po tom, co lidé začali méně využívat automobilovou 
dopravu, jak bylo možné sledovat např. ve Švédsku nebo Rakousku. Využívání aut (zodpovědné 
za nezanedbatelné množství produkovaných emisí) je jedním z hlavních rozdílů mezi dnešní situací 
a ekonomickou krizí v roce 2008, kdy k podobnému poklesu ve využívání osobní automobilové 
dopravy nedošlo.
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zdroj grafů: https://www.nature.com/
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a) Koronavirus dlouhodobě přispěl ke zvrácení procesu globální změny klimatu.

b) Lockdown se nejeví jako strategie zodpovědná za snížení produkce oxidu uhličitého.

c) Ekonomická krize z roku 2008 je rozsahem i faktory poklesu emisí CO2 srovnatelná 
 s pandemií covid-19.

d) Pokud by se podařilo udržet globální hodnoty produkovaného množství oxidu 
 uhličitého jako za pandemie covid-19, trend stoupající globální teploty by mohl být 
 potlačen.

e) Změna produkce oxidu uhličitého i v jednom státě se dokáže znatelně projevit 
 na globální změně, pokud je stát dostatečně velkým producentem.

Hodnocení: Za každé správně určené tvrzení udělit 1 bod, za každé chybně určené tvrzení 1 bod odečíst.
Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

b.   Který mezinárodně ratifikovaný dokument byste doplnili na prázdné místo 
v textu (označené tečkami)? Název uveďte v prvním pádě (2 slova).

1 bod

Hodnocení: Za správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Pařížská dohoda

c.   Doplňte roky, které se skrývají pod označeními (rok xxxx) a (rok yyyy). 1 bod

Hodnocení: Za každou správnou odpověď udělit 0,5 bodu.
Řešení: obojí (rok 2020)

d.   Vyberte tvrzení, která jsou na základě informací v textu pravdivá. Body 
za označení chybných tvrzení se odečítají.

1 bod

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

pravdivá tvrzení: 5, 6, 8

nepravdivá tvrzení: 1, 3, 7, 9

tvrzení, u kterých nelze pravdivost posoudit: 2, 4, 10
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5 bodů14
Důležitým geografickým zdrojem dat jsou mapy. Často ale dochází k chybným interpretacím, které 
mohou být způsobeny nekvalitním zpracováním mapy nebo absencí důležitých prvků. I v případě 
zpráv o pandemii koronaviru bylo možné se s takovými mapovými produkty setkat. Často se 
objevují ve špatné podobě nebo interpretaci i na sociálních sítích či  ve zpravodajských médiích. 
Odpovězte na následující otázky týkající se přiložených map.

zdroj map: https://firstdraftnews.org/

Mapa 1

Mapa 3Mapa 2
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a.   Vyberte z nabídky titulek, který nejlépe popisuje, co znázorňuje Mapa 1 (která 
se v této podobě objevovala s různými chybnými výklady na sociálních sítích).

0,5 bodu

a) Šíření covid-19 v roce 2020

b) Šíření covid-19 v roce 2019

c) Intenzita letecké dopravy v roce 2011

d) Propojenost globálních sociálních sítí v roce 2020

e) Obchodní vztahy světových metropolí v roce 2019

Hodnocení: Za správnou odpověď udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

b.   Každá z map obsahuje nějakou kartografickou chybu, která ztěžuje její správný 
výklad. Z nabídky přiřaďte k mapám ty kartografické chyby, které jsou důležité 
pro prezentování předkládané informace konkrétní mapou (ignorujte ostatní chyby, které 
čtenáři nezkomplikují pochopení zobrazované informace). Chyb může jedna mapa obsahovat 
více a chyba z nabídky může být využita vícekrát.

4,5 bodu

chybějící směrová růžice    –    chybějící měřítko    –    nevhodné kartografické zobrazení

využití kartodiagramu namísto kartogramu    –    využití absolutních dat namísto relativních

využití relativních dat namísto absolutních    –    využití kartogramu namísto kartodiagramu

nedostatečné informace v názvu mapy/chybějící název    –    neúplná/chybějící legenda

mapa chyby

1 nedostatečné informace v názvu mapy/chybějící název, neúplná
chybějící legenda

2 využití absolutních dat místo relativních, nedostatečné informace
v titulku, využití kartogramu místo kartodiagramu

3
využití absolutních dat místo relativních, nedostatečné informace
v titulku, využití kartogramu místo kartodiagramu, neúplná/
chybějící legenda

Hodnocení: Za každý správně přiřazený nedostatek udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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12 bodů15
S využitím dat z webu https://ourworldindata.org/coronavirus porovnej, do jaké míry jsou 
onemocněním covid-19 zasaženy různé části světa a jak se situace ve světě vyvíjela v průběhu 
minulého roku.

a.   Přiřaď k jednotlivým řádkům tabulky uvedené části světa z nabídky 
(do 1. sloupce) a zároveň doplň statistické údaje do ostatních prázdných polí 
tabulky. Všechny hodnoty zaokrouhlujte na celá čísla.

9 bodů

Afrika      –     Asie      –     Evropa      –     Jižní Amerika      –     Oceánie      –     Severní Amerika

světový makroregion

celkový počet 
potvrzených případů 
covid-19 na 1 milion 

obyvatel regionu 
(k 30. 11. 2020)

celkový počet 
potvrzených obětí 

covid-19
(k 30. 11. 2020)

míra úmrtnosti 
na covid-19

(v ‰, tj. počet obětí
na 1 000 případů,

k 30. 11. 2020)

Jižní Amerika 25 857 325 365 29

Asie 3 644 292 144 17

Oceánie 741 942 31

Evropa 23 182 395 382 23

Severní Amerika 27 096 406 456 26

Afrika 1 624 51 992 24

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

b.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Za chybné odpovědi se body 
odečítají. 

2 body

K 30. 11. 2020 evidovala Velká Británie vyšší kumulativní počet provedených testů na covid-19 
než Itálie, Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko dohromady. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Celkový počet potvrzených obětí covid-19 rostl v průběhu května 2020 výrazně rychleji v Íránu než 
v Kanadě, avšak v průběhu července 2020 byla situace opačná. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

https://ourworldindata.org/coronavirus
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Celková míra úmrtnosti na covid-19 byla na jaře i v létě 2020 výrazně vyšší v Evropské unii 
než v Africe či Jižní Americe, avšak zatímco u Evropské unie tyto hodnoty v průběhu září a října 
rychle klesaly, v Africe a Jižní Americe začal ve stejném období podíl mrtvých naopak prudce 
narůstat. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Slovensko bylo k 30. 11. 2020 jediným státem Visegrádské skupiny (visegrádské čtyřky) s nižším 
než 10% podílem pozitivních testů na jejich celkovém počtu. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Hodnocení: Za každé správné rozhodnutí o pravdivosti udělit 0,5 bodu. Za chybné rozhodnutí 0,5 bodu 
odečíst. Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

c.   Porovnej z hlediska vybraných ukazatelů o nemoci covid-19 k 30. 11. 2020 
rozvinuté a rozvojové země pomocí slov vyšší/nižší, lepší/horší (doporučujeme 
využít mapových podkladů na výše uvedeném webu).

1 bod

dostupnost dat o celkovém počtu provedených testů: v rozvinutých zemích      lepší     /     horší     /

vyšší     /     nižší       než v zemích rozvojových

počet provedených testů na tisíc obyvatel: v rozvojových      lepší     /     horší     /     vyšší     /      nižší 

než v zemích rozvinutých

Hodnocení: Za každou správnou odpověď udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

18 bodů1
S pomocí atlasu doplň správnou odpověď. Správné odpovědi vyber z nabízených pojmů. 
Ale pozor, některé pojmy můžeš použít dvakrát a také geografický šotek do tabulky  
přimíchal 3 pojmy, které nebudeš potřebovat vůbec.

Severní rovníkový proud     –     Mosambik     –     Pangea     –     20. – 21. března     –     12 hodin

Tanzanie     –     Golfský proud     –     přístavní město      –     Tethys     –     sklon zemské osy

Kanárský proud     –     Gondwana     –     Sargasové moře     –     10°     –     4 hodiny

40°     –     21. – 22. prosince     –     Laurasie     –     21. – 22. června     –     60°

a) Kapitán lodi vyplouvá z Portugalska západním směrem do New Yorku. Aby urychlil 

svoji cestu, využívá mořských proudů a moří. Prvním proudem, kterým popluje z Lisabonu 

je ......................................................................, ten postupně přechází na ............................................................................, 

který se stáčí na sever do .............................................................................................., a nakonec se do New Yorku 

dostane pomocí ......................................................................................, který jeho loď lehce vrátí do Evropy.

b) Mtwara je ............................................................................... ve státě ................................................................................., 

které leží na souřadnicích (souřadnice zaokrouhlete na celé jednotky) ...................... j. z. š. 

a ........................ v. z. d.

c) Délka dne a noci není na Zemi během roku v různých zeměpisných šířkách stejná. Hlavní příčinou 

je samozřejmě, kromě oběhu Země kolem Slunce, také ............................................................................................. 
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4 body2
Vyber jedinou správnou odpověď z nabízených možností.

Při jarní rovnodennosti, která nastává ve dnech ........................................................................................., je délka 

dne na obratníku Kozoroha ... ........................ hodin a na 50° s. z. š je délka noci .......................... hodin. 

Během letního slunovratu, který nastává ve dnech ..................................................................................., je rozdíl 

v délce dne mezi rovníkem a 50° s. z. š. ............................ hodin/y.

d) Kontinenty na Zemi, jejich podoba a tvar, se neustále proměňují.  Svět byl před přibližně 

152 miliony let rozdělen na severní superkontinent ..................................................................................... a jižní 

superkontinent .............................................................................................., které rozdělovalo prehistorické moře 

............................................................................................... Tyto dva superkontinenty však, ještě dříve – přibližně 

před 237 miliony let, tvořily jednotný prakontinent ...........................................................................................

a) Cesta do neznáma. Jsi mladý, nadšený cestovatel a vyrážíš poprvé do neznáma. Protože se jedná 
o tvou první cestu, rozhodl ses pevně držet linií zeměpisných souřadnic (poledníků a rovnoběžek). 
Tvoji kamarádi mezitím doma sedí nad zeměpisnými hádankami, jejichž výsledky udávají směr 
tvé cesty. Pokaždé, když vyluští novou hádanku, zjistí, kam máš vyrazit a pošlou ti SMS. Pozor, 
zrovna ti pípla první SMS: „Tvoje cesta začíná v Londýně na nultém poledníku. Odtud se vydej 
na jih až k 45. rovnoběžce (45° s. z. š.) a zde čekej na další instrukce.“ Dlouhou chvíli sis zrovna 
krátil popíjením jednoho z nejkvalitnějších světových vín, když ti přišla druhá SMS: „Na této 
rovnoběžce se vydej ihned na západ až k 10. poledníku.“ Zde se ti zrovna moc nelíbí, a protože 
nemáš moc času, odepisuješ jen heslovitě: „samá voda, samá voda“. V tom naštěstí přichází třetí 
SMS: „Ze svého současného místa se vydej zase na jih ke 30. rovnoběžce, ale zůstaň pořád na severní 
polokouli. Jo a sežeň si něco jako loď a zásoby jídla na několik dní.“ Vzápětí ti vrnění telefonu oznamuje 
příchod čtvrté SMS: „Nyní pluj na západ (v nejlepším případě jen několik dní) a dej vědět kámo, 
až se dostaneš k 30. poledníku.“ Ještě, než dorazíš k tomuto místu, ti nová zpráva oznamuje, ať mineš 
30. poledník a pokračuješ stále na západ. Už uplynulo několik týdnů (nebo měsíců?), čas už ti splývá, 
celý hladový a unavený, vyměňuješ v telefonu baterii a dostáváš poslední SMS: „Nacházíš se 
už na 70. poledníku? Pokud tam nic není, tak se vydej na jih, až narazíš na ostrov. A pak nám konečně 
napiš, kam za tebou máme přijet na tu dovču?“  

a) Irsko               b) Bermudy               c) Hispaniola               d) Ohňová země               e) Portoriko
b) Vyhrál/a jsi první cenu v soutěži „Cesta do neznáma“. Avšak soutěž měla podmínku, že na dovolenou 
musíš vyrazit ihned a na sbalení kufrů máš pouze 10 min. Určit směr jízdy, ti pomohou následující 
instrukce: Celé území místa, kam se máš vydat, spadá k úmoří Indického oceánu. Časové pásmo 
je GMT+3. Jedná se o území, které je na 4. místě jednoho světového NEJ. Na území, které snad brzy 
poznáš, žije velké množství endemitů. A určitě si vezmi plavky, v blízkosti proudí teplé mořské proudy. 
Jaký cíl je na tvojí letence?

a) Cejlon (Srí Lanka)           b) Madagaskar            c) Austrálie            d) Sumatra            e) Kapverdy
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5 bodů3
Vyber jedinou správnou odpověď z nabízených možností.

Významní superhrdinové dostali pozvánku na konferenci superhrdinů, která se uskuteční následující 
den v Londýně. Problémem je, že se superhrdinové nacházejí po celém světě. Budou proto muset využít 
teleport, aby se okamžitě přesunuli na místo konání konference. Pomoz nám určit, v jaký čas jednotliví 
superhrdinové použili teleport, když víš, že v Londýně se všichni na ráz objevili v 17:00 hodin místního 
času.

1) Batman se před využitím teleportu nacházel v Madridu, proto využil teleport v: 
 a) 16:00   b) 17:00   c) 18:00

2) Spiderman se před využitím teleportu nacházel v Nairobi, a tak využil teleport v: 
 a) 19:00   b) 20:00   c) 21:00

3) Captain America se před využitím teleportu nacházel v New Yorku a musel využít teleport v: 
 a) 10:00   b) 11:00   c) 12:00

4) Superman si před využitím teleportu létal v Riu de Janeiru, musel využít teleport v: 
 a) 13:00   b) 14:00   c) 15:00

5) Flash se před využitím teleportu nacházel v Brisbane. Flash využil teleport v: 
 a) 15:00 stejného dne b) 03:00 následujícího dne c) 01:00 předchozího dne

7 bodů4
Stal/a jsi se hrdým/ou majitelem/kou výletní lodi Cinatit ve Skandinávii. Zrovna jsi začal/a 
připravovat reklamní letáček pro svou společnost. Do letáčku doplň důležité údaje, které v něm 
chybí. 

Dovolená na lodi Cinatit

Okružní plavby na lodi Cinatit si vybírají především milovníci přírody, neboť svébytný ráz krajiny 

ve skandinávských vodách podtrhují nádherné scenérie. Moře a voda ke Skandinávskému 

poloostrovu neodmyslitelně patří. Horské masivy a hluboko do pevniny zaříznuté úzké a hluboké 

zálivy, tzv. fjordy, které vznikly činností horských ledovců, doplňují řeky, jezera, vodopády (mimo 

jiné i nejvyšší vodopád Evropy, .........................................................................................) a sytě zelené náhorní 

plošiny. Naše cesta začíná v norské metropoli Oslo, odkud vyplujeme směrem na jihozápad, skrze 
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průliv ........................................................................................., do Severního moře a odtud již nabereme severní 

kurz. Postupně zakotvíme ve známých přístavech Stavanger, Bergen, ale také společně navštívíme 

nejdelší fjord v Norsku, ................................................................................................. Obeplujeme i dva největší 

ostrovy na severozápadním pobřeží Skandinávského poloostrova, a to klidné ...............................................

................................................... a od nich severně ležící travinaté ..................................................................................... 

Zapomeňte na spěch a nechte se kolébat na vlnách, zasněte se, poslouchejte dovádějící racky 

a pozorujte velryby. Při naší zastávce na souostroví Špicberky, které administrativně patří ke státu 

..................................................................................................., s námi nepochybně zažijete i atmosféru polárních 

září a možná spatříte i ledního medvěda. Fascinující podívanou na půlnoční sluneční kotouč, který 

nezapadá za obzor, nabízí i zastávka na Severním mysu známém jako ..............................................................., 

který leží na severu Norska. Šťastnou plavbu. 

a) V jaké fázi je Měsíc, nachází-li se mezi Zemí a Sluncem a nedá se pozorovat? 
  

b) Za kolik dní po úplňku nastává další úplněk? 
  

c) Nejlépe jsou měsíční krátery a pohoří pozorovatelné v blízkosti rozhraní mezi dnem a nocí. 
Jak se toto rozhraní odborně nazývá? 
  

d) Vyberte názvy měsíčních fází, při kterých Měsíc tzv. couvá. 
a) ubývající Měsíc      b) první čtvrt      c) poslední čtvrt      d) ubývající srpek      e) úplněk

6 bodů5

S pomocí atlasu odpověz na následující otázky.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka

1) Paul se nachází na 85° východní délky. U Paula právě odbilo: 

 a) 19 hodin   b) 20 hodin   c) 21 hodin

2) Helmut se nachází na 50° západní délky. U Helmuta právě odbilo: 

 a) 11 hodin   b) 12 hodin   c) 13 hodin

3) Anatolij se nachází na 40° východní délky. U Anatolije právě odbilo: 

 a) 15 hodin   b) 16 hodin   c) 17 hodin

3 body6
Linda se rozhodla zavolat svým kamarádům, které poznala během svého cestování po světě. 
Má však obavy, aby nevolala v nevhodnou dobu, a tak se rozhodla zjistit si zeměpisnou délku míst, 
kde se kamarádi nacházejí, a určit přibližný čas v těchto oblastech. Samotná Linda se nachází 
na poledníku s hodnotou 10° východní délky (v. d.) a právě odbilo 15 hodin odpoledne, když vzala 
do ruky telefon. Pomoz ji zjistit, kolik hodin přibližně  je u jejích kamarádů.

5 bodů7

Zahraj si s námi novou hru „Kdo ví, odpoví!“ a urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), 
či nikoliv (NE). 

1) Sílu zemětřesení sleduje seismograf, který vytváří záznam seismogram ANO × NE

2) Duny v pouštích jsou přesypy, které vznikají působením vody   ANO × NE

3) Kaňony v přírodě byly nejčastěji vytvořeny činností větrné eroze  ANO × NE

4) Mezi vápencové útvary patří například stalagmit, závrt či stalagnát  ANO × NE

5) Nejvíce zastoupeným plynem ve vzduchu je kyslík.    ANO × NE
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I) Vaše klubovna se nachází v Českých Budějovicích. Vyber ten z vrcholů, ke kterému jste měli 

nejblíže: 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                           d) Luž

II) Vyber, pokořením kterého z vrcholů jste zdolali nejvyšší nadmořskou výšku: 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                          d) Luž

III) Vyber ten z vrcholů, na kterém stojí televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvýše 

položeným umělým bodem v Česku: 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                          d) Luž

IV) Jako první oddíl pokořil vrchol, který má nejnižší nadmořskou výšku. 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                           d) Luž

6 bodů8

V turistickém oddílu Veverky jste se rozhodli, že dobudete nejvyšší vrcholy všech českých pohoří. 
V roce 2020 jste pokořili 4 vrcholy – Plechý, Klínovec, Praděd a Luž. Pokus se nyní správně odpovědět 
na otázky níže tak, abys do kroniky turistického oddílu za rok 2020 doplnil pravdivé informace.

8 bodů9
Prohlédni si následující obrázky (obr. 1 – obr. 3) chráněných oblastí Česka. Následně doplň 
do tabulky důležité údaje, které  při tisku turistického průvodce po těchto lokalitách vypadly. 

Obr. 1 Obr. 2

Zdroj: Miloslav Rejha, Wikimedia, CC BY-SA 3.0 Zdroj: Pudelek, Wikimedia, CC BY-SA 4.0
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Zdroj: Kirk, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Obr. 3

Obrázek
Název národní 

přírodní památky 
nebo chráněné oblasti 

Hornina, která
tvoří daný útvar

Kraj, ve kterém 
se nachází 

Zajímavosti

Obr. 1

Národní přírodní 
památka ležící v okrese 

Česká Lípa nedaleko 
Kamenického Šenova.

Obr. 2

Národní přírodní 
památka nacházející 

se na území NP České 
Švýcarsko.

Obr. 3

Na dvou vrcholech 
se tyčí středověké hradní 

zříceniny – Děvičky 
a Sirotčí hrádek.



- 8 -

Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie  A

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena VydlákováFilip Hulec, Vojtěch Blažek, 
Petra Karvánková, Jiří Rypl, 
Michael Vlasák

8 bodů10
Přiřaďte následující klimadiagramy (obr. 1 – obr. 4) k odpovídajícím podnebným pásům 
na Zemi. 

• mírný podnebný pás

• subtropický podnebný pás

• subpolární podnebný pás

• tropický podnebný pás

Obr. 1

Obr. 2

 řešení: 

 řešení: 
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 řešení: 

 řešení: 

Obr. 3

Obr. 4
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

KURZOREM PO MAPĚ
Pro řešení úloh budeš používat portál mapy.cz. U každé otázky najdeš link na konkrétní mapové okno, 
které je nastaveno tak, abys viděl vše, co potřebuješ k řešení dané úlohy.

10 bodů11
Výškopis a historická mapa
V mapě https://mapy.cz/s/cogugoneza je vyznačeno 8 bodů. Zaměř se na jejich nadmořskou 
výšku a odpověz na následující otázky:

1) Který z bodů leží nejníže? 
 

2) Který z bodů leží nejvýše? 
 

3) Který z bodů leží na vrcholu? 
 

4) Zjisti, jaký je výškový rozdíl mezi body 2 a 3. 
 

5) Kolik metrů nastoupáš, půjdeš-li z bodu 6 do bodu 7 nejkratší trasou? 
 

6) Jakými způsoby je na mapě znázorněný výškopis? 

 a) Vrstevnicemi 

 b) Kótami 

 c) Šrafy 

 d) Barevnou stupnicí 

 e) Kopečkovou metodou

https://mapy.cz/s/cogugoneza
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7) Přepni mapové okno na historickou mapu z 19. století. Jde o mapu z tzv. 2. vojenského mapování. 
Jakým způsobem je výškopis znázorněn nyní? 

 a) Vrstevnicemi 

 b) Kótami 

 c) Šrafy 

 d) Barevnou stupnicí 

 e) Kopečkovou metodou

8) Na historické mapě sis jistě všiml, že v mapovém výřezu se v 19. století nacházely obce, které 
později zanikly. Jaký bod leží v místě takové zaniklé obce? 
 

8 bodů12
Vývoj využití území.
Podívej se na následující mapové okno: https://mapy.cz/s/genanolafa. Na letecké mapě z roku 2018 
je vyznačena část území v zázemí Prahy. Přepni mapové okno na leteckou mapu z roku 2003 
a porovnej, k jakým změnám ve využití území mezi lety 2003 a 2015 došlo.

i. Nárůst rozlohy orné půdy

ii. Nárůst rozlohy individuální zástavby obcí

iii. Nárůst rozlohy komerční (průmyslové) zástavby

iv. Nárůst rozlohy lesních porostů

v. Nárůst rozlohy ploch dopravní infrastruktury

vi. Nárůst rozlohy vodních ploch

vii. Zmenšení rozlohy orné půdy

viii. Zmenšení rozlohy individuální zástavby obcí

ix. Zmenšení rozlohy komerční (průmyslové) zástavby

x. Zmenšení rozlohy lesních porostů

xi. Zmenšení rozlohy ploch dopravní infrastruktury

xii. Zmenšení rozlohy vodních ploch

https://mapy.cz/s/genanolafa
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8 bodů13

Výlet s kamarádem
Kamarád ti poslal odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/jecuhenupe. Na mapě je vyznačena trasa 
výletu, na který s tebou chce vyrazit. Prohlédni si trasu a odpověz na následující otázky: (jedna 
odpověď správná): 

1) Kolik maloplošných chráněných území (přírodní památka, přírodní rezervace) navštívíte? 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4

2) Jak se jmenuje nejvyšší vrchol na trase? 

 a) Kelčský Javorník 

 b) Čerňava 

 c) Smrdutá 

 d) Hostýn

3) Jakou pamětihodnost NEnajdete na vrcholu Hostýna? 

 a) baziliku 

 b) rozhlednu 

 c) oppidum 

 d) zříceninu hradu

4) Jak se jmenuje potok protékající Bystřicí pod Hostýnem, který také kříží trasa vašeho výletu? 

 a) Moštěnka 

 b) Chvalčovka 

 c) Bystřička 

 d) Bystřice

https://mapy.cz/s/jecuhenupe
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4 body14
Vyhlídka na Vltavu
Na mapě https://mapy.cz/s/duhocenonu najdeš šest bodů označených 1–6. Podívej 
se na následující fotku a urči, z kterého bodu byla pořízena.

bod 1

bod 2

bod 3

bod 4

bod 5

bod 6

https://mapy.cz/s/duhocenonu
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

18 bodů1
S pomocí atlasu doplň správnou odpověď. Správné odpovědi vyber z nabízených pojmů. 
Ale pozor, některé pojmy můžeš použít dvakrát a také geografický šotek do tabulky  
přimíchal 3 pojmy, které nebudeš potřebovat vůbec.

Severní rovníkový proud     –     Mosambik     –     Pangea     –     20. – 21. března     –     12 hodin

Tanzanie     –     Golfský proud     –     přístavní město      –     Tethys     –     sklon zemské osy

Kanárský proud     –     Gondwana     –     Sargasové moře     –     10°     –     4 hodiny

40°     –     21. – 22. prosince     –     Laurasie     –     21. – 22. června     –     60°

a) Kapitán lodi vyplouvá z Portugalska západním směrem do New Yorku. Aby urychlil 

svoji cestu, využívá mořských proudů a moří. Prvním proudem, kterým popluje z Lisabonu 

je ... Kanárský proud ..., ten postupně přechází na ... Severní rovníkový proud ...,  který 

se stáčí na sever do ... Sargasového moře ..., a nakonec se do New Yorku dostane pomocí 

... Golfského proudu ..., který jeho loď lehce vrátí do Evropy.

b) Mtwara je ... přístavní město ... ve státě ... Tanzanie ..., které leží na souřadnicích (souřadnice 

zaokrouhlete na celé jednotky) ... 10° ... j. z. š. a ... 40° ... v. z. d.

c) Délka dne a noci není na Zemi během roku v různých zeměpisných šířkách stejná. Hlavní 

příčinou je samozřejmě, kromě oběhu Země kolem Slunce, také ... sklon zemské osy .... Při jarní 

rovnodennosti, která nastává ve dnech ... 20. – 21. března ..., je délka dne na obratníku Kozoroha 
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Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

4 body2
Vyber jedinou správnou odpověď z nabízených možností.

... 12 ... hodin a na 50° s. z. š je délka noci ... 12 ... hodin. Během letního slunovratu, který nastává 

ve dnech ... 21. – 22. června ..., je rozdíl v délce dne mezi rovníkem a 50° s. z. š. ... 4 ... hodin/y.

d) Kontinenty na Zemi, jejich podoba a tvar, se neustále proměňují.  Svět byl před přibližně 

152 miliony let rozdělen na severní superkontinent ... Laurasie ... a jižní superkontinent 

... Gondwana ..., které rozdělovalo prehistorické moře ... Tethys .... Tyto dva superkontinenty však, 

ještě dříve – přibližně před 237 miliony let, tvořily jednotný prakontinent ... Pangea ....

a) Cesta do neznáma. Jsi mladý, nadšený cestovatel a vyrážíš poprvé do neznáma. Protože se jedná 
o tvou první cestu, rozhodl ses pevně držet linií zeměpisných souřadnic (poledníků a rovnoběžek). 
Tvoji kamarádi mezitím doma sedí nad zeměpisnými hádankami, jejichž výsledky udávají směr 
tvé cesty. Pokaždé, když vyluští novou hádanku, zjistí, kam máš vyrazit a pošlou ti SMS. Pozor, 
zrovna ti pípla první SMS: „Tvoje cesta začíná v Londýně na nultém poledníku. Odtud se vydej 
na jih až k 45. rovnoběžce (45° s. z. š.) a zde čekej na další instrukce.“ Dlouhou chvíli sis zrovna 
krátil popíjením jednoho z nejkvalitnějších světových vín, když ti přišla druhá SMS: „Na této 
rovnoběžce se vydej ihned na západ až k 10. poledníku.“ Zde se ti zrovna moc nelíbí, a protože 
nemáš moc času, odepisuješ jen heslovitě: „samá voda, samá voda“. V tom naštěstí přichází třetí 
SMS: „Ze svého současného místa se vydej zase na jih ke 30. rovnoběžce, ale zůstaň pořád na severní 
polokouli. Jo a sežeň si něco jako loď a zásoby jídla na několik dní.“ Vzápětí ti vrnění telefonu oznamuje 
příchod čtvrté SMS: „Nyní pluj na západ (v nejlepším případě jen několik dní) a dej vědět kámo, 
až se dostaneš k 30. poledníku.“ Ještě, než dorazíš k tomuto místu, ti nová zpráva oznamuje, ať mineš 
30. poledník a pokračuješ stále na západ. Už uplynulo několik týdnů (nebo měsíců?), čas už ti splývá, 
celý hladový a unavený, vyměňuješ v telefonu baterii a dostáváš poslední SMS: „Nacházíš se 
už na 70. poledníku? Pokud tam nic není, tak se vydej na jih, až narazíš na ostrov. A pak nám konečně 
napiš, kam za tebou máme přijet na tu dovču?“  

a) Irsko               b) Bermudy               c) Hispaniola               d) Ohňová země               e) Portoriko

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 2 body. 
Řešení: Viz text..

b) Vyhrál/a jsi první cenu v soutěži „Cesta do neznáma“. Avšak soutěž měla podmínku, že na dovolenou 
musíš vyrazit ihned a na sbalení kufrů máš pouze 10 min. Určit směr jízdy, ti pomohou následující 
instrukce: Celé území místa, kam se máš vydat, spadá k úmoří Indického oceánu. Časové pásmo 
je GMT+3. Jedná se o území, které je na 4. místě jednoho světového NEJ. Na území, které snad brzy 
poznáš, žije velké množství endemitů. A určitě si vezmi plavky, v blízkosti proudí teplé mořské proudy. 
Jaký cíl je na tvojí letence?

a) Cejlon (Srí Lanka)           b) Madagaskar            c) Austrálie            d) Sumatra            e) Kapverdy
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5 bodů3
Vyber jedinou správnou odpověď z nabízených možností.

Významní superhrdinové dostali pozvánku na konferenci superhrdinů, která se uskuteční následující 
den v Londýně. Problémem je, že se superhrdinové nacházejí po celém světě. Budou proto muset využít 
teleport, aby se okamžitě přesunuli na místo konání konference. Pomoz nám určit, v jaký čas jednotliví 
superhrdinové použili teleport, když víš, že v Londýně se všichni na ráz objevili v 17:00 hodin místního 
času.

1) Batman se před využitím teleportu nacházel v Madridu, proto využil teleport v: 
 a) 16:00   b) 17:00   c) 18:00

2) Spiderman se před využitím teleportu nacházel v Nairobi, a tak využil teleport v: 
 a) 19:00   b) 20:00   c) 21:00

3) Captain America se před využitím teleportu nacházel v New Yorku a musel využít teleport v: 
 a) 10:00   b) 11:00   c) 12:00

4) Superman si před využitím teleportu létal v Riu de Janeiru, musel využít teleport v: 
 a) 13:00   b) 14:00   c) 15:00

5) Flash se před využitím teleportu nacházel v Brisbane. Flash využil teleport v: 
 a) 15:00 stejného dne b) 03:00 následujícího dne c) 01:00 předchozího dne

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

7 bodů4
Stal/a jsi se hrdým/ou majitelem/kou výletní lodi Cinatit ve Skandinávii. Zrovna jsi začal/a 
připravovat reklamní letáček pro svou společnost. Do letáčku doplň důležité údaje, které v něm 
chybí. 

Dovolená na lodi Cinatit

Okružní plavby na lodi Cinatit si vybírají především milovníci přírody, neboť svébytný ráz krajiny 

ve skandinávských vodách podtrhují nádherné scenérie. Moře a voda ke Skandinávskému 

poloostrovu neodmyslitelně patří. Horské masivy a hluboko do pevniny zaříznuté úzké a hluboké 

zálivy, tzv. fjordy, které vznikly činností horských ledovců, doplňují řeky, jezera, vodopády (mimo 
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Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod. 
Řešení: Viz text.

jiné i nejvyšší vodopád Evropy, ... Vinnufallet ...) a sytě zelené náhorní plošiny. Naše cesta začíná 

v norské metropoli Oslo, odkud vyplujeme směrem na jihozápad, skrze průliv ... Skagerrak ..., 

do Severního moře a odtud již nabereme severní kurz. Postupně zakotvíme ve známých 

přístavech Stavanger, Bergen, ale také společně navštívíme nejdelší fjord v Norsku, ... Sognefjord/

Sognefjorden .... Obeplujeme i dva největší ostrovy na severozápadním pobřeží Skandinávského 

poloostrova, a to klidné ... Lofoty ... a od nich severně ležící travinaté ... Vesterály .... Zapomeňte 

na spěch a nechte se kolébat na vlnách, zasněte se, poslouchejte dovádějící racky a pozorujte 

velryby. Při naší zastávce na souostroví Špicberky, které administrativně patří ke státu ... Norsko ..., 

s námi nepochybně zažijete i atmosféru polárních září a možná spatříte i ledního medvěda. 

Fascinující podívanou na půlnoční sluneční kotouč, který nezapadá za obzor, nabízí i zastávka 

na Severním mysu známém jako ... Nordkapp ..., který leží na severu Norska. Šťastnou plavbu. 

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

a) V jaké fázi je Měsíc, nachází-li se mezi Zemí a Sluncem a nedá se pozorovat? 
  ... NOV ...

b) Za kolik dní po úplňku nastává další úplněk? 
  ... 29,5 ... dnů/dne

c) Nejlépe jsou měsíční krátery a pohoří pozorovatelné v blízkosti rozhraní mezi dnem a nocí. 
Jak se toto rozhraní odborně nazývá? 
  ... terminátor ...

d) Vyberte názvy měsíčních fází, při kterých Měsíc tzv. couvá. 
a) ubývající Měsíc      b) první čtvrt      c) poslední čtvrt      d) ubývající srpek      e) úplněk

6 bodů5
S pomocí atlasu odpověz na následující otázky.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka

1) Paul se nachází na 85° východní délky. U Paula právě odbilo: 
 a) 19 hodin   b) 20 hodin   c) 21 hodin

2) Helmut se nachází na 50° západní délky. U Helmuta právě odbilo: 
 a) 11 hodin   b) 12 hodin   c) 13 hodin

3) Anatolij se nachází na 40° východní délky. U Anatolije právě odbilo: 
 a) 15 hodin   b) 16 hodin   c) 17 hodin

3 body6

Linda se rozhodla zavolat svým kamarádům, které poznala během svého cestování po světě. 
Má však obavy, aby nevolala v nevhodnou dobu, a tak se rozhodla zjistit si zeměpisnou délku míst, 
kde se kamarádi nacházejí, a určit přibližný čas v těchto oblastech. Samotná Linda se nachází 
na poledníku s hodnotou 10° východní délky (v. d.) a právě odbilo 15 hodin odpoledne, když vzala 
do ruky telefon. Pomoz ji zjistit, kolik hodin přibližně  je u jejích kamarádů.

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

5 bodů7

Zahraj si s námi novou hru „Kdo ví, odpoví!“ a urči, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), 
či nikoliv (NE). 

1) Sílu zemětřesení sleduje seismograf, který vytváří záznam seismogram ANO × NE

2) Duny v pouštích jsou přesypy, které vznikají působením vody   ANO × NE

3) Kaňony v přírodě byly nejčastěji vytvořeny činností větrné eroze  ANO × NE

4) Mezi vápencové útvary patří například stalagmit, závrt či stalagnát  ANO × NE

5) Nejvíce zastoupeným plynem ve vzduchu je kyslík.    ANO × NE

Hodnocení: Za každé správně vybrané tvrzení 1 bod. 
Řešení: Viz text.
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I) Vaše klubovna se nachází v Českých Budějovicích. Vyber ten z vrcholů, ke kterému jste měli 

nejblíže: 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                           d) Luž

II) Vyber, pokořením kterého z vrcholů jste zdolali nejvyšší nadmořskou výšku: 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                          d) Luž

III) Vyber ten z vrcholů, na kterém stojí televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvýše 

položeným umělým bodem v Česku: 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                          d) Luž

IV) Jako první oddíl pokořil vrchol, který má nejnižší nadmořskou výšku. 

 a) Plechý                            b) Klínovec                           c) Praděd                           d) Luž

6 bodů8
V turistickém oddílu Veverky jste se rozhodli, že dobudete nejvyšší vrcholy všech českých pohoří. 
V roce 2020 jste pokořili 4 vrcholy – Plechý, Klínovec, Praděd a Luž. Pokus se nyní správně odpovědět 
na otázky níže tak, abys do kroniky turistického oddílu za rok 2020 doplnil pravdivé informace.

Hodnocení: Za správně vybraný pojem u podotázek I a IV 1,5 bodu. Za správně vybraný pojem 
u podotázky II a III 1  bod.
Řešení: Viz text.

8 bodů9
Prohlédni si následující obrázky (obr. 1 – obr. 3) chráněných oblastí Česka. Následně doplň 
do tabulky důležité údaje, které  při tisku turistického průvodce po těchto lokalitách vypadly. 

Obr. 1 Obr. 2

Zdroj: Miloslav Rejha, Wikimedia, CC BY-SA 3.0 Zdroj: Pudelek, Wikimedia, CC BY-SA 4.0
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Zdroj: Kirk, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Obr. 3

Hodnocení: Za každou správně vyplněnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

Obrázek
Název národní 

přírodní památky 
nebo chráněné oblasti 

Hornina, která
tvoří daný útvar

Kraj, ve kterém 
se nachází 

Zajímavosti

Obr. 1 Panská skála čedič/bazalt Liberecký

Národní přírodní 
památka ležící v okrese 

Česká Lípa nedaleko 
Kamenického Šenova.

Obr. 2 Pravčická brána pískovec Ústecký

Národní přírodní 
památka nacházející 

se na území NP České 
Švýcarsko.

Obr. 3
Pavlovské vrchy/

Pálava
vápenec Jihomoravský

Na dvou vrcholech 
se tyčí středověké hradní 

zříceniny – Děvičky 
a Sirotčí hrádek.
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8 bodů10
Přiřaďte následující klimadiagramy (obr. 1 – obr. 4) k odpovídajícím podnebným pásům 
na Zemi. 

• mírný podnebný pás

• subtropický podnebný pás

• subpolární podnebný pás

• tropický podnebný pás

Obr. 1

Obr. 2

 řešení: ... tropický podnebný pás ...

 řešení: ... subpolární podnebný pás ...
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Obr. 3

Obr. 4

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici 2 body.
Řešení: Viz text.

 řešení: ... subtropický podnebný pás ...

 řešení: ... mírný podnebný pás ...
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

KURZOREM PO MAPĚ
Pro řešení úloh budeš používat portál mapy.cz. U každé otázky najdeš link na konkrétní mapové okno, 
které je nastaveno tak, abys viděl vše, co potřebuješ k řešení dané úlohy.

10 bodů11
Výškopis a historická mapa
V mapě https://mapy.cz/s/cogugoneza je vyznačeno 8 bodů. Zaměř se na jejich nadmořskou 
výšku a odpověz na následující otázky:

1) Který z bodů leží nejníže? 
 ... 2 ...

2) Který z bodů leží nejvýše? 
 ... 8 ...

3) Který z bodů leží na vrcholu? 
 ... 4 ...

4) Zjisti, jaký je výškový rozdíl mezi body 2 a 3. 
 ... 80 m ...

5) Kolik metrů nastoupáš, půjdeš-li z bodu 6 do bodu 7 nejkratší trasou? 
 ... 90 m ...

6) Jakými způsoby je na mapě znázorněný výškopis? 
 a) Vrstevnicemi 
 b) Kótami 
 c) Šrafy 
 d) Barevnou stupnicí 
 e) Kopečkovou metodou

https://mapy.cz/s/cogugoneza
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8 bodů12
Vývoj využití území.
Podívej se na následující mapové okno: https://mapy.cz/s/genanolafa. Na letecké mapě z roku 2018 
je vyznačena část území v zázemí Prahy. Přepni mapové okno na leteckou mapu z roku 2003 
a porovnej, k jakým změnám ve využití území mezi lety 2003 a 2015 došlo.

i. Nárůst rozlohy orné půdy

ii. Nárůst rozlohy individuální zástavby obcí

iii. Nárůst rozlohy komerční (průmyslové) zástavby

iv. Nárůst rozlohy lesních porostů

v. Nárůst rozlohy ploch dopravní infrastruktury

vi. Nárůst rozlohy vodních ploch

vii. Zmenšení rozlohy orné půdy

viii. Zmenšení rozlohy individuální zástavby obcí

ix. Zmenšení rozlohy komerční (průmyslové) zástavby

x. Zmenšení rozlohy lesních porostů

xi. Zmenšení rozlohy ploch dopravní infrastruktury

xii. Zmenšení rozlohy vodních ploch

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

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

7) Přepni mapové okno na historickou mapu z 19. století. Jde o mapu z tzv. 2. vojenského mapování. 
Jakým způsobem je výškopis znázorněn nyní? 
 a) Vrstevnicemi 
 b) Kótami 
 c) Šrafy 
 d) Barevnou stupnicí 
 e) Kopečkovou metodou

8) Na historické mapě sis jistě všiml, že v mapovém výřezu se v 19. století nacházely obce, které 
později zanikly. Jaký bod leží v místě takové zaniklé obce? 
 ... 3 ...

https://mapy.cz/s/genanolafa


- 12 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie  A

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena VydlákováFilip Hulec, Vojtěch Blažek, 
Petra Karvánková, Jiří Rypl, 
Michael Vlasák

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

8 bodů13

Výlet s kamarádem
Kamarád ti poslal odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/jecuhenupe. Na mapě je vyznačena trasa 
výletu, na který s tebou chce vyrazit. Prohlédni si trasu a odpověz na následující otázky: (jedna 
odpověď správná): 

1) Kolik maloplošných chráněných území (přírodní památka, přírodní rezervace) navštívíte? 
 a) 1 
 b) 2 
 c) 3 
 d) 4

2) Jak se jmenuje nejvyšší vrchol na trase? 
 a) Kelčský Javorník 
 b) Čerňava 
 c) Smrdutá 
 d) Hostýn

3) Jakou pamětihodnost NEnajdete na vrcholu Hostýna? 
 a) baziliku 
 b) rozhlednu 
 c) oppidum 
 d) zříceninu hradu

4) Jak se jmenuje potok protékající Bystřicí pod Hostýnem, který také kříží trasa vašeho výletu? 
 a) Moštěnka 
 b) Chvalčovka 
 c) Bystřička 
 d) Bystřice

https://mapy.cz/s/jecuhenupe
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4 body14
Vyhlídka na Vltavu
Na mapě https://mapy.cz/s/duhocenonu najdeš šest bodů označených 1–6. Podívej 
se na následující fotku a urči, z kterého bodu byla pořízena.

Hodnocení: Za správnou odpověď 4 body. 
Řešení: Viz text.

bod 1

bod 2

bod 3

bod 4

bod 5

bod 6

https://mapy.cz/s/duhocenonu
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

4,5 bodu1
Za využití dvojlistu geologických map a vysvětlivek na str. 14–15 přiřaď do tří logických řad 
následující geografické pojmy:

deska Nazca   –   Severoamerická deska   –   Eurasijská deska

Tichomořská deska   –   Filipínská deska   –   Jihoamerická deska

sopka Pinatubo   –   sopka Novarupta   –   zemětřesení v Temuco

1) zemětřesení v Temuco   –

2) sopka Novarupta   –

3) sopka Pinatubo   –

a.   Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá, či nepravdivá. Zakroužkuj vždy ANO 
(= pravda), či NE (= nepravda). 

4 body

6 bodů2

Island je ve stejném časovém pásmu jako Kapverdy.      ANO  ×  NE  

Francie je členem eurozóny.         ANO  ×  NE

Hlavní město Ukrajiny má více než 5 milion obyvatel.      ANO  ×  NE

Rumunsko vstoupilo do EU v roce 2007.        ANO  ×  NE
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b.   Který z uvedených států (Ukrajina, Francie, Island, Rumunsko) se nachází 
na hranici dvou litosférických desek? 

1 bod

c.   Který z uvedených států (Ukrajina, Francie, Island, Rumunsko) je největším 
evropským výrobcem elektrické energie z jádra? 

1 bod

6 bodů3

S pomocí atlasu vyber správný pojem do textu turistického průvodce.

Okouzlující země plná kontrastů

Chile     /     Argentina     /     Peru     se nachází na jihozápadě Jižní Ameriky, tvoří úzký pás země mezi     

Tichomořským     /     Atlantským     /     Karibským     pobřežím a pohořím    Andy    /    Sierra Madre / 

Serra dos Parecie     . Tento stát je typický svým úzkým a podlouhlým tvarem, který od severu 

k jihu dosahuje více než     1 000     /     4 000     /     6 000     km, zatímco průměrná délka od západu 

k východu se pohybuje pouze kolem     40     /     140     /     360     km. Sousedními státy jsou     

Ekvádor, Brazílie a Bolívie     /     Peru, Bolívie a Argentina     /     Argentina a Brazílie     . 

Díky netradičnímu tvaru území nabízí tato země turistům rozmanitou nabídku přírodních krás 

ovlivněných    odlišnou kulturou    /    odlišnou nadmořskou výškou    /    odlišnými podnebnými pásy   . 

Na      severu     /     jihu     /     západě     země můžete navštívit národní park Isluga na náhorní plošině     

Mato Grosso     /     Altiplano     /     Cordillera de Carabaya     , obdivovat nejsušší poušť Namib     /     

Gobi     /     Atacamu     s jasnou večerní oblohou ideální pro pozorování hvězd. Pokud se budete chtít 

domluvit s místními, měli byste se naučit alespoň základy     španělštiny     / 

portugalštiny     /     angličtiny     . Třešničku na dortu při návštěvě tohoto státu (i když 

už mimo pevninu) vám zprostředkuje pohled na sochy Moai a ochutnávka kultury Rapa Nui 

na     Velikonočním ostrově     /     Vánočním ostrově     /     ostrovech Juana Fernandeze     .
Upraveno podle cestujlevne.com.
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11,5 bodu4
S využitím map v atlasu doplň text týkající se hustoty zalidnění v Asii. 

1 000   –   Šanghaj   –   Jihočínské moře   –   Kaspické moře   –   Teherán

Velká čínská nížina   –   Tokio   –   polární kruh   –   Tajmyr   –   6 000   –   Nová Země

Wu-chan   –   Huang He   –   Osaka   –   Jang-c‘-ťiang   –   200   –   Ganga   –   Rub al-Chálí 

Arabský poloostrov    –   Přední Indie   –   10 000 000   –   Himálaj   –   Velká solná poušť

Největší hustota zalidnění v Asii je na území ......................................................................., ostrovech Japonska, 

Korejském poloostrově a na poloostrově .................................................................................. Tyto oblasti mají 

nadprůměrné srážky, více než .......................................... mm srážek za rok. Největší koncentrace je však 

v blízkosti řek ............................................................ (Žlutá řeka), ........................................................... (Dlouhá řeka) 

a .............................................................................., kde je hustota větší než ...................................................... obyvatel 

na km2, ale např. v Hongkongu je hustota zalidnění přes ...................................................... obyvatel na km2. 

Na řece Jang-c‘-ťiang se nachází město ......................................................................., které je v současné době 

známé jako město, odkud se rozšířil virus covid-19. Toto město je však velké, žije zde přes 

.......................................................................... obyvatel. Při pobřeží .................................................................................. 

a Východočínského moře se nachází další velkoměsta jako je např. Hongkong, ............................................... 

či Tchaj-pej.  Na japonském ostrově Honšú se nachází megapole s názvem Taiheiyō, která je tvořena 

pásmem měst ......................................................... – Nagoya – .......................................................... Naopak nejmenší 

hustota zalidnění je v pohoří ..............................................................., Tibetské plošině a v mongolském Altaji. 

Velice nízká hustota zalidnění je také v pouštích ........................................................................... nacházející 

se na ................................................................................. či .................................................................................... nacházející 

se jižně od ......................................................................... a jihovýchodně od města ......................................................... 
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souřadnice stát nerostná surovina zemědělství

41° j. š., 175°v. d.

19° j. š., 47°v. d.

59°s. š., 17,5°v. d.

19°s. š., 99° z. d.

b.   Přiřaď ke každému určenému státu z úkolu 5a) nerostnou surovinu 
a zemědělský produkt/zemědělskou aktivitu.

4 body

4 body6
Rozhodni s pomocí atlasu, zda je tvrzení pravdivé.

Jordánsko je vnitrozemský stát.        ANO  ×  NE

Michiganské jezero má větší rozlohu než Hořejší jezero.      ANO  ×  NE

Bangladéš patří mezi státy s nejvyšší hustotou zalidnění na světě.    ANO  ×  NE

Z Pekingu je to letecky blíže do Hongkongu než do Shanghaie.     ANO  ×  NE 

8 bodů5
a.   Pomocí souřadnic urči, o jaký stát se jedná. 4 body

I nejchladnější části tohoto světadílu nacházející se za ......................................................................, například 

poloostrov ....................................................., ostrovy Severní země či souostroví ......................................................, 

kde se nachází hranice mezi Asií a Evropou, jsou pouze řídce osídlené.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

7 bodů7
Pracuj se satelitním snímkem na obrázku 1 a odpověz na dotazy a, b, c, d, e:
Nápověda: šipky na obrázku označují Suezský průplav.

Obrázek 1: Okolí Suezského průplavu, satelitní snímek

Zdroj: https://apps.sentinel-hub.com/ 

a.   Doplň do textu chybějící pojmy. 2 body

Suezský průplav je plavební cesta, která propojuje ................................................................................. moře 

a ................................................................................. moře.

b.   Popiš využití území (land use) na západní a na východní straně průplavu. 2 body

ZÁPAD území
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VÝCHOD území

c.   Vysvětli geografické příčiny toho, že krajina na východě průplavu je natolik 
odlišná od krajiny na západ od průplavu.

1 bod

d.   Rozhodni, zda je výrok správný. 1 bod

Suezský průliv je umělá vodní cesta vytvořená člověkem..    ANO  ×  NE

e.   Pokud jsi usoudil/a, že výrok správný není, napiš zde podstatné jméno, které 
když do výroku dosadíš namísto jiného podstatného jména, tak výrok opravíš.

1 bod

4 body8
Doplň pojmy tak, aby byly vytvořeny čtveřice pojmů, které spolu dávají smysl.

Falklandy

Bahamy

Galapágy

Aleuty

Velká Británie   –   daňový ráj   –   rovník   –   Aljaška
Americké středomoří   –   dlouhý pás ostrovů   –   Malvíny   –   Ekvádor

endemické druhy   –   korálový ostrov   –   Beringův průliv   –   antarktická oblast
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9 bodů9
Na mapě jsou zobrazena rozmanitá ohniska konfliktů v jihozápadní Asii. Vyber pojmy tak, 
aby text dával smysl.

Zdroj: atlas.mapy.cz

1)      Náhorní Karabach      /      Jižní Osetie      /      Donbas      /      Kurdistán      je sporné území 
na hranicích      Ázerbájdžánu      /      Gruzie      /      Turecka      /      Iráku      a      Arménie      /      
Sýrie      /      Ruska      /      Íránu     . O území se vedou dlouholeté spory, protože z větší části náleží      
Ázerbájdžánu      /      Arménii      /      Gruzii      /      Turecku     , ale obývá ho více jak 90 % 
arménského       /      azerského      /      gruzínského      /      tureckého      obyvatelstva. V roce 2020 zde 
byl dokonce obnoven a následně ukončen válečný konflikt.

2)      Kašmír      /      Tádžikistán      /      Karnataka      /      Radžastán      je historické území ležící 
v předpolí nejvyššího horského masivu      Himálaj      /      Pamír      /      Zagros      /      Ťan–Šan     . 
Dnes je území spravováno a nárokováno     Indií      /      Nepálem     /     Afghánistánem     /      Tibetem, 
Tádžikistánem      /      Pákistánem      /      Afghánistánem      /      Turkmenistánem      a částečně 
i     Tibetem      /      Afghánistánem      /      Čínou      /      Turkmenistánem     . Území bylo předmětem 
konfliktu hlavně z mocenských a náboženských důvodů. V      Kašmíru      /      Tádžikistánu      /      
Karnatace      /      Radžastánu      totiž žijí jak      katoličtí křesťané      /      židé      /      buddhisté      /      
hinduisté      , tak       protestanté      /      muslimové      /      buddhisté      /      konfucionisté     .

3) Konflikt mezi     Izraelem    /     Egyptem     /     Jordánskem     /     Libanonem     a     Palestinou      /       
Jordánskem      /      Libanonem      /      Sýrií       je jednou z nejproblematičtějších událostí druhé 
poloviny 20. a začátku 21. století. Jedná se o spor mezi      arabským      /      křesťanským      /      
buddhistickým      a      židovským      /      křesťanským      /      hinduistickým      obyvatelstvem. Kvůli 
sporu je rozděleno zdí i největší město     Jeruzalém       /      Ammán       /      Bejrút      /      Damašek    .
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10 bodů10

Jak vzniká hurikán? A co je to „oko hurikánu“?

Hurikán je regionální označení pro tropickou      cyklonu      /      anticyklonu      /      atmosférický vír 

o průměru několika set kilometrů, tvořený       dešťovými      /      bouřkovými       oblaky.

Může vzniknout nad       polárním      /      tropickým       oceánem, kde se odpařuje velké množství 

vodní páry. Jak vzduch       stoupá      /      klesá      ,       ochlazuje      /      otepluje       se a vodní pára 

kondenzuje      /      sublimuje      , vznikají oblačné kapičky. Přitom se uvolňuje teplo, které umožňuje, 

aby vzduch        stoupal      /      klesal        do výšek přes 15 km.

V případě velkého uskupení        bouřkových      /      dešťových        oblaků to vede k        poklesu     / 

zvýšení        tlaku vzduchu při zemi. Začne vát        dostředivý      /      odstředivý        vítr, který 

je gravitační      /      Coriolisovou        silou stáčen, takže vzduch proudí dokola        cyklony      /      

anticyklony       , a to stále rychleji, jak tlak vzduchu dále        stoupá      /      klesá       . Ve fázi plného 

vývoje se uprostřed objevuje oko, tedy uzavřená oblast bez oblačnosti. Ta zde chybí proto, 

že na rozdíl od okolních oblaků v prostoru oka dochází k       sestupům      /      výstupům       vzduchu.

a.   Vyber správné pojmy tak, aby výsledný text byl geograficky co nejpřesnější. 4 body

Zdroj: Prirodovedci.cz

b.   Doplň pojmy. 3 body

Jiné regionální označení pro atmosférický vír stejných vlastností v jihovýchodní Asii je ............................

Jiné regionální označení pro atmosférický vír stejných vlastností v Indického oceánu je ...........................

Jiné regionální označení pro atmosférický vír stejných vlastností  v Austrálii je .............................................

Často chybně zaměňovaný pojem s hurikánem je ............................................, avšak tento atmosférický vír 

dosahuje pouze desítek metrů a vzniká převážně nad pevninou.
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

Jak geopolitika, geografické a klimatické podmínky ovlivňují ceny potravin ve světě?

12 bodů11
Na úvod si přečtěte článek publikovaný na serveru iROZHLAS (webová verze Českého rozhlasu) 
8. října 2020 https://irozhl.as/cuq. Celý text je uveden na straně 10.

a.   Rozhodni o pravdivosti výroků, a to výhradně na základě informací 
z uvedeného článku.

7 bodů

Podle FAO bude sklizeň obilovin v roce 2021 rekordní.    PRAVDA  ×  NEPRAVDA  

Ceny rostlinných olejů a obilovin rostly výrazněji než ceny jiných potravin. 

          PRAVDA  ×  NEPRAVDA

Růst cen pšenice byl způsoben obavami ze sucha na jižní polokouli.  PRAVDA  ×  NEPRAVDA

Ceny rostlinných olejů byly v srpnu na svém maximu za uplynulý půlrok.      

          PRAVDA  ×  NEPRAVDA

V následujícím období se očekává nadprůměrná výroba cukru.  PRAVDA  ×  NEPRAVDA

Omezení vývozu německého vepřového do Číny mělo za následek propad jeho ceny na trhu.   

          PRAVDA  ×  NEPRAVDA

V Číně se objevil africký mor prasat.     PRAVDA  ×  NEPRAVDA

b.   Doplň informace do textu, rozhoduj se výhradně na základě informací 
získaných z článku ze serveru iROZHLAS:

5 bodů

Světový index cen potravin vzrostl meziročně o        5 %      /      pětinu      /      97,9 bodu        . Sklizeň 

obilovin byla v uplynulém roce nakonec o něco        nižší      /      vyšší        , než se očekávalo. Cenu 

obilovin vytáhla především cena         pšenice      /      kukuřice     /      čiroku     /     ječmene     /      rýže. 

Téměř beze změny zůstaly ceny        mléčných výrobků      /      cukru      /      rostlinných olejů       / 

vepřového masa     . Úrodu pšenice v Evropě ovlivňuje především      sucho     /     zima    /     poptávka.

https://irozhl.as/cuq
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8 bodů12
Doplň text na základě informací v kartogramu.

Kartogram zobrazuje informaci o tom, kolik peněz v daném státě utratili v průměru jeho obyvatelé 

za jídlo v roce 2016. Snadno zjistíme, že zatímco v Indonésii se průměrná útrata obyvatel za roční 

objem potravin pohybovala od      0      /      600      /      1 200      /      1 800        do         0      /      600      / 

1 200      /      1 800                   amerických      /      kanadských      /      australských        dolarů, 

v sousední Austrálii zaplatili lidé za potraviny na totéž období minimálně více než         čtyř      /      

šesti      /      pěti         násobek dolní hranice obvyklé pro oblast Indonésie. Podobné částky jako 

Australané vydali ročně za jídlo na americkém kontinentu obyvatelé        USA      /      Kanady      /      

Kostariky      /      Argentiny        . Srovnatelné výdaje měli na evropské půdě        Skandinávci      /      

Němci      /      Španělé        . V Asii se s předchozími regiony může srovnávat pouze tato trojice států:         

Jordánsko – Spojené arabské emiráty – Japonsko      /      Izrael – Katar – Japonsko      /      Izrael – 

Spojené arabské emiráty – Japonsko.        Nejméně dat máme o státech        Subsaharské Afriky     /       

Jižní Afriky      /      Rovníkové Afriky.
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5 bodů13
Podvýživa je definována jako stav, kdy dostupný příjem potravy jedince není dostatečný 
pro zabezpečení dostatku energie potřebné k dosažení a udržení normálního, aktivního a zdravého 
životního stylu.
Na kartogramu níže jsou státy světa obarveny podle toho, jak velká část populace daného státu trpí 
podvýživou. 
Pro minimalizaci chyb v odhadech použili statistici tříleté klouzavé průměry za období 2017–2019.

Doplň následující text podle údajů z kartogramu.
Ve většině vyspělých států světa trpí podvýživou       méně než 2,5 %      /      přesně 2,5 %      /      více 

než 2,5 % populace. Obecně je situace nejkritičtější v      Africe      /      jihovýchodní Asii      /      Jižní 

Americe. Problémem je také to, že v tomto regionu      nemáme k dispozici dostatek dat      /      

probíhají intenzivní epidemie nemocí      /      není k dispozici dostatek pitné vody      . Vzhledem 

k nejvyšší lidnatosti a rychle rostoucímu počtu obyvatel v regionu je však situace velmi špatná také 

ve státech      jižní Asie      /      Blízkého východu      /      Střední Ameriky      . Pokud nedojde ke změně, 

bude v roce 2030 trpět chronickým hladem      více lidí, než kolik jich bude žít v Severní Americe     /    

zhruba takový počet lidí, jaký žije v Severní Americe      /      každý šestý člověk na světě. 
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Informace z předchozí úlohy nelze chápat tak, že lidé v zemích, s nízkými ročními výdaji za jídlo 
se mají lépe než ti, kdo za jídlo ročně utratí velké částky. Potraviny jsou v chudých regionech světa 
nedostatkovou komoditou, kterou si jejich obyvatelé často nemohou dovolit, jelikož cena potravin je 
neúměrně vysoká k jejich nízkým výdělkům.
Na grafu níže je znázorněno, jakou část (v %) svého denního finančního příjmu musí obyvatelé různých 
částí světa vynaložit na to, aby si mohli koupit suroviny potřebné pro uvaření jedné porce (talíř jídla). 
Celý denní příjem (tedy mzda za jeden odpracovaný den) = 100 %. 

5 bodů14

Porovnej životní podmínky pro získání jídla v různých částech světa a vyřeš následující 
úlohy:

a.   Vypiš všechny státy jejichž obyvatelé si za den nevydělají ani na jeden celý talíř 
jídla.

1 bod
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1. Obyvatel Malawi zaplatí za talíř jídla téměř polovinu svého denního příjmu.

2. Obyvatel Somálska si teoreticky mohou za svůj denní příjem koupit až 5 talířů s jídlem 
a ještě by jim peníze zbyly na další útratu.

3. Než si obyvatel Jižního Súdánu vydělá na talíř jídla, musí pracovat více než den a půl. 

4. Obyvateli New Yorku vystačí na talíř jídla méně než setina jeho denního příjmu.

5. Obyvatel Haiti je schopen za den vydělat na jednu porci jídla pro každého člena tříčlenné 
rodiny.

b.   Označ nesprávné výroky. Za špatně označené výroky se body odečítají. 1 bod
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1) zemětřesení v Temuco   –   deska Nazca   –   Jihoamerická deska   –   poloostrov Aljaška

2) sopka Novarupta   –   Severoamerická deska   –   Tichomořská deska   –   konvergentní rozhraní

3) sopka Pinatubo   –   Eurasijská deska   –   Filipínská deska   –   erupce v roce 1991

PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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. 

4,5 bodu1
Za využití dvojlistu geologických map a vysvětlivek na str. 14–15 přiřaď do tří logických řad 
následující geografické pojmy:

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 0,5 bodu. 
Řešení: Viz text.

deska Nazca   –   Severoamerická deska   –   Eurasijská deska

Tichomořská deska   –   Filipínská deska   –   Jihoamerická deska

sopka Pinatubo   –   sopka Novarupta   –   zemětřesení v Temuco

a.   Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá, či nepravdivá. Zakroužkuj vždy ANO 
(= pravda), či NE (= nepravda). 

4 body

6 bodů2

Island je ve stejném časovém pásmu jako Kapverdy.      ANO  ×  NE  
Francie je členem eurozóny.         ANO  ×  NE
Hlavní město Ukrajiny má více než 5 milion obyvatel.      ANO  ×  NE
Rumunsko vstoupilo do EU v roce 2007.        ANO  ×  NE

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. 
Řešení: Viz text.
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Okouzlující země plná kontrastů

Chile     /     Argentina     /     Peru     se nachází na jihozápadě Jižní Ameriky, tvoří úzký pás země mezi     

Tichomořským     /     Atlantským     /     Karibským     pobřežím a pohořím    Andy    /    Sierra Madre / 

Serra dos Parecie     . Tento stát je typický svým úzkým a podlouhlým tvarem, který od severu 

k jihu dosahuje více než     1 000     /     4 000     /     6 000     km, zatímco průměrná délka od západu 

k východu se pohybuje pouze kolem     40     /     140     /     360     km. Sousedními státy jsou     

Ekvádor, Brazílie a Bolívie     /     Peru, Bolívie a Argentina     /     Argentina a Brazílie     . 

Díky netradičnímu tvaru území nabízí tato země turistům rozmanitou nabídku přírodních krás 

ovlivněných    odlišnou kulturou    /    odlišnou nadmořskou výškou    /    odlišnými podnebnými pásy. 

Na      severu     /     jihu     /     západě     země můžete navštívit národní park Isluga na náhorní 

plošině     Mato Grosso     /     Altiplano     /     Cordillera de Carabaya     , obdivovat nejsušší poušť 

Namib     /     Gobi     /     Atacamu     s jasnou večerní oblohou ideální pro pozorování hvězd. Pokud 

se budete chtít domluvit s místními, měli byste se naučit alespoň základy     španělštiny     / 

portugalštiny     /     angličtiny     . Třešničku na dortu při návštěvě tohoto státu (i když 

už mimo pevninu) vám zprostředkuje pohled na sochy Moai a ochutnávka kultury Rapa Nui 

na     Velikonočním ostrově     /     Vánočním ostrově     /     ostrovech Juana Fernandeze     .

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Island

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

b.   Který z uvedených států (Ukrajina, Francie, Island, Rumunsko) se nachází 
na hranici dvou litosférických desek? 

1 bod

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Francie

c.   Který z uvedených států (Ukrajina, Francie, Island, Rumunsko) je největším 
evropským výrobcem elektrické energie z jádra? 

1 bod

6 bodů3
S pomocí atlasu vyber správný pojem do textu turistického průvodce.

Upraveno podle cestujlevne.com.
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11,5 bodu4
S využitím map v atlasu doplň text týkající se hustoty zalidnění v Asii. 

1 000   –   Šanghaj   –   Jihočínské moře   –   Kaspické moře   –   Teherán

Velká čínská nížina   –   Tokio   –   polární kruh   –   Tajmyr   –   6 000   –   Nová Země

Wu-chan   –   Huang He   –   Osaka   –   Jang-c‘-ťiang   –   200   –   Ganga   –   Rub al-Chálí 

Arabský poloostrov    –   Přední Indie   –   10 000 000   –   Himálaj   –   Velká solná poušť

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Největší hustota zalidnění v Asii je na území ... Velké čínské nížiny ..., ostrovech Japonska, 

Korejském poloostrově a na poloostrově ... Přední Indie .... Tyto oblasti mají nadprůměrné srážky, 

více než ... 1 000 ... mm srážek za rok. Největší koncentrace je však v blízkosti řek ... Huang He ... 

(Žlutá řeka), ... Jang-c‘-ťiang ... (Dlouhá řeka) a ... Ganga ..., kde je hustota větší 

než ... 200 ... obyvatel na km2, ale např. v Hongkongu je hustota zalidnění přes ... 6 000 ... obyvatel 

na km2. Na řece Jang-c‘-ťiang se nachází město ... Wu-chan ..., které je v současné době známé jako 

město, odkud se rozšířil virus covid-19. Toto město je však velké, žije zde přes 

... 10 000 000 ... obyvatel. Při pobřeží ... Jihočínského moře ... a Východočínského moře se nachází 

další velkoměsta jako je např. Hongkong, ... Šanghai ... či Tchaj-pej.  Na japonském ostrově Honšú 

se nachází megapole s názvem Taiheiyō, která je tvořena pásmem měst ... Tokio ... – Nagoya – 

... Ōsaka .... Naopak nejmenší hustota zalidnění je v pohoří ... Himálaj ..., Tibetské plošině 

a v mongolském Altaji. Velice nízká hustota zalidnění je také v pouštích ... Rub al-Chálí ... nacházející 

se na ... Arabském poloostrově ... či ... Velká solná poušť ... nacházející se jižně od ... Kaspického 

moře ... a jihovýchodně od města ... Teherán .... I nejchladnější části tohoto světadílu nacházející 

se za ... polárním kruhem ..., například poloostrov ... Tajmyr ..., ostrovy Severní země či souostroví 

... Nová země ..., kde se nachází hranice mezi Asií a Evropou, jsou pouze řídce osídlené.
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b.   Přiřaď ke každému určenému státu z úkolu 5a) nerostnou surovinu 
a zemědělský produkt/zemědělskou aktivitu.

4 body

Hodnocení: Za každou správně vybranou surovinu a zemědělský produkt/zemědělskou aktivitu 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka u úlohy 5a.

4 body6
Rozhodni s pomocí atlasu, zda je tvrzení pravdivé.

Jordánsko je vnitrozemský stát.        ANO  ×  NE

Michiganské jezero má větší rozlohu než Hořejší jezero.      ANO  ×  NE

Bangladéš patří mezi státy s nejvyšší hustotou zalidnění na světě.    ANO  ×  NE

Z Pekingu je to letecky blíže do Hongkongu než do Šanghaje.     ANO  ×  NE 

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

8 bodů5
a.   Pomocí souřadnic urči, o jaký stát se jedná. 4 body

Hodnocení: Za každý správně doplněný stát 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

souřadnice stát nerostná surovina zemědělství
41° j. š., 175°v. d. Nový Zéland černé uhlí ovce
19° j. š., 47°v. d. Madagaskar titan káva

59°s. š., 17,5°v. d. Švédsko železo těžba dřeva
19°s. š., 99° z. d. Panama stříbro kukuřice
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

7 bodů7
Pracuj se satelitním snímkem na obrázku 1 a odpověz na dotazy a, b, c, d, e:
Nápověda: šipky na obrázku označují Suezský průplav.

Obrázek 1: Okolí Suezského průplavu, satelitní snímek

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

Zdroj: https://apps.sentinel-hub.com/ 

a.   Doplň do textu chybějící pojmy. 2 body

Suezský průplav je plavební cesta, která propojuje ... Středozemní ... moře a ... Rudé ... moře.

b.   Popiš využití území (land use) na západní a na východní straně průplavu. 2 body

ZÁPAD území ... je využíván především zemědělsky, zelené plochy jsou zemědělsky 

obhospodařované půdy v deltě Nilu, zavlažované soustavou kanálů, území je lidmi obýváno 

a intenzívně využíváno k produkci plodin ...
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Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

VÝCHOD území ... je především neúrodná poušť, osídlení je koncentrováno pouze v úzkém 

pásu u pobřeží, směrem do vnitrozemí ubývá veškerých lidských aktivit ...

Hodnocení: Za každý smysluplný popis land use území (na západ × na východ od Suezského průplavu) udělit 
max. 1 bod; lze udělit i půl body za strohý, ale logicky správný popis (např. poušť × zemědělská oblast).
Řešení: Viz text.

c.   Vysvětli geografické příčiny toho, že krajina na východě průplavu je natolik 
odlišná od krajiny na západ od průplavu.

1 bod

Hodnocení: Za správné vysvětlení 1 bod. Za smysluplné vysvětlení příčiny (pouštní oblast × delta Nilu); 
lze udělit i půlbod za strohé vysvětlení.
Řešení: Krajina na východě není zásobena vodou, proto je zde především poušť
krajina na západě se nachází v deltě Nilu, je tedy bohatě zásobena jak vodou, tak říčními sedimenty, 
což umožňuje její intenzivní zemědělské využívání člověkem k produkci plodin.

d.   Rozhodni, zda je výrok správný. 1 bod

Suezský průliv je umělá vodní cesta vytvořená člověkem.    ANO  ×  NE

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Průplav (nejde o průplav, nýbrž o průliv).

e.   Pokud jsi usoudil/a, že výrok správný není, napiš zde podstatné jméno, které 
když do výroku dosadíš namísto jiného podstatného jména, tak výrok opravíš.

1 bod

4 body8
Doplň pojmy tak, aby byly vytvořeny čtveřice pojmů, které spolu dávají smysl.

Hodnocení: Za každou správně doplněnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Falklandy Velká Británie Malvíny antarktická oblast
Bahamy daňový ráj Americké středomoří korálový ostrov
Galapágy rovník Ekvádor endemické druhy
Aleuty Aljaška dlouhý pás ostrovů Beringův průliv

Velká Británie   –   daňový ráj   –   rovník   –   Aljaška
Americké středomoří   –   dlouhý pás ostrovů   –   Malvíny   –   Ekvádor

endemické druhy   –   korálový ostrov   –   Beringův průliv   –   antarktická oblast
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Hodnocení: Za každou správně doplněnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.  

9 bodů9
Na mapě jsou zobrazena rozmanitá ohniska konfliktů v jihozápadní Asii. Vyber pojmy tak, 
aby text dával smysl.

Zdroj: atlas.mapy.cz
1)      Náhorní Karabach      /      Jižní Osetie      /      Donbas      /      Kurdistán      je sporné území 
na hranicích      Ázerbájdžánu      /      Gruzie      /      Turecka      /      Iráku      a      Arménie      /      
Sýrie      /      Ruska      /      Íránu     . O území se vedou dlouholeté spory, protože z větší části 
náleží      Ázerbájdžánu      /      Arménii      /      Gruzii      /      Turecku     , ale obývá ho více jak 90 % 
arménského       /      azerského      /      gruzínského      /      tureckého      obyvatelstva. V roce 2020 zde 
byl dokonce obnoven a následně ukončen válečný konflikt.

2)      Kašmír      /      Tádžikistán      /      Karnataka      /      Radžastán      je historické území ležící 
v předpolí nejvyššího horského masivu      Himálaj      /      Pamír      /      Zagros      /      Ťan–Šan     . 
Dnes je území spravováno a nárokováno     Indií      /      Nepálem     /     Afghánistánem     /      Tibetem, 
Tádžikistánem      /      Pákistánem      /      Afghánistánem      /      Turkmenistánem      a částečně 
i     Tibetem      /      Afghánistánem      /      Čínou      /      Turkmenistánem     . Území bylo předmětem 
konfliktu hlavně z mocenských a náboženských důvodů. V      Kašmíru      /      Tádžikistánu      /      
Karnatace      /      Radžastánu      totiž žijí jak      katoličtí křesťané      /      židé      /      buddhisté      /      
hinduisté      , tak       protestanté      /      muslimové      /      buddhisté      /      konfucionisté     .

3) Konflikt mezi     Izraelem    /     Egyptem     /     Jordánskem     /     Libanonem     a     Palestinou      /       
Jordánskem      /      Libanonem      /      Sýrií       je jednou z nejproblematičtějších událostí druhé 
poloviny 20. a začátku 21. století. Jedná se o spor mezi      arabským      /      křesťanským      /      
buddhistickým      a      židovským      /      křesťanským      /      hinduistickým      obyvatelstvem. Kvůli 
sporu je rozděleno zdí i největší město     Jeruzalém       /      Ammán       /      Bejrút      /      Damašek    .
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Hodnocení: Za každou správně doplněnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

10 bodů10
a.   Vyber správné pojmy tak, aby výsledný text byl geograficky co nejpřesnější. 4 body

Zdroj: Prirodovedci.cz

b.   Doplň pojmy. 3 body

Hodnocení: Za každou správně doplněnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

Jak vzniká hurikán? A co je to „oko hurikánu“?

Hurikán je regionální označení pro tropickou      cyklonu      /      anticyklonu      /      atmosférický vír 
o průměru několika set kilometrů, tvořený       dešťovými      /      bouřkovými       oblaky.

Může vzniknout nad       polárním      /      tropickým       oceánem, kde se odpařuje velké množství 
vodní páry. Jak vzduch       stoupá      /      klesá      ,       ochlazuje      /      otepluje       se a vodní pára 
kondenzuje      /      sublimuje      , vznikají oblačné kapičky. Přitom se uvolňuje teplo, které umožňuje, 
aby vzduch        stoupal      /      klesal        do výšek přes 15 km.

V případě velkého uskupení        bouřkových      /      dešťových        oblaků to vede k        poklesu     / 
zvýšení        tlaku vzduchu při zemi. Začne vát        dostředivý      /      odstředivý        vítr, který je 
gravitační      /      Coriolisovou        silou stáčen, takže vzduch proudí dokola        cyklony      /      
anticyklony       , a to stále rychleji, jak tlak vzduchu dále        stoupá      /      klesá       . Ve fázi 
plného vývoje se uprostřed objevuje oko, tedy uzavřená oblast bez oblačnosti. Ta zde chybí proto, 
že na rozdíl od okolních oblaků v prostoru oka dochází k       sestupům      /      výstupům       vzduchu.

Jiné regionální označení pro atmosférický vír stejných vlastností v jihovýchodní Asii je ... tajfun ....

Jiné regionální označení pro atmosférický vír stejných vlastností v Indického oceánu je ... cyklona ....

Jiné regionální označení pro atmosférický vír stejných vlastností  v Austrálii je ... willy-willy ....

Často chybně zaměňovaný pojem s hurikánem je ... tornádo ..., avšak tento atmosférický vír 

dosahuje pouze desítek metrů a vzniká převážně nad pevninou.
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

Jak geopolitika, geografické a klimatické podmínky ovlivňují ceny potravin ve světě?

12 bodů11
Na úvod si přečtěte článek publikovaný na serveru iROZHLAS (webová verze Českého rozhlasu) 
8. října 2020 https://irozhl.as/cuq. Celý text je uveden na straně 10.

a.   Rozhodni o pravdivosti výroků, a to výhradně na základě informací 
z uvedeného článku.

7 bodů

Hodnocení: Za každé správné tvrzení 1 bod.
Řešení: Viz text.

b.   Doplň informace do textu, rozhoduj se výhradně na základě informací 
získaných z článku ze serveru iROZHLAS:

5 bodů

Hodnocení: Za každé správné doplnění pojmu 1 bod.
Řešení: Viz text.

Světový index cen potravin vzrostl meziročně o        5 %      /      pětinu      /      97,9 bodu        . Sklizeň 

obilovin byla v uplynulém roce nakonec o něco        nižší      /      vyšší        , než se očekávalo. Cenu 

obilovin vytáhla především cena         pšenice      /      kukuřice     /      čiroku     /     ječmene     /      rýže. 

Téměř beze změny zůstaly ceny        mléčných výrobků      /      cukru      /      rostlinných olejů       / 

vepřového masa     . Úrodu pšenice v Evropě ovlivňuje především      sucho     /     zima    /     poptávka.

Podle FAO bude sklizeň obilovin v roce 2021 rekordní.    PRAVDA  ×  NEPRAVDA  
Ceny rostlinných olejů a obilovin rostly výrazněji než ceny jiných potravin. 
          PRAVDA  ×  NEPRAVDA
Růst cen pšenice byl způsoben obavami ze sucha na jižní polokouli.  PRAVDA  ×  NEPRAVDA
Ceny rostlinných olejů byly v srpnu na svém maximu za uplynulý půlrok.      
          PRAVDA  ×  NEPRAVDA
V následujícím období se očekává nadprůměrná výroba cukru.  PRAVDA  ×  NEPRAVDA
Omezení vývozu německého vepřového do Číny mělo za následek propad jeho ceny na trhu.   
          PRAVDA  ×  NEPRAVDA
V Číně se objevil africký mor prasat.     PRAVDA  ×  NEPRAVDA

https://irozhl.as/cuq
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Hodnocení: Za každé správné doplnění pojmu 1 bod.
Řešení: Viz text.

8 bodů12
Doplň text na základě informací v kartogramu.

Kartogram zobrazuje informaci o tom, kolik peněz v daném státě utratili v průměru jeho obyvatelé 
za jídlo v roce 2016. Snadno zjistíme, že zatímco v Indonésii se průměrná útrata obyvatel za roční 
objem potravin pohybovala od      0      /      600      /      1 200      /      1 800        do         0      /      600      / 
1 200      /      1 800                   amerických      /      kanadských      /      australských        dolarů, 
v sousední Austrálii zaplatili lidé za potraviny na totéž období minimálně více než         čtyř      /      
šesti      /      pěti         násobek dolní hranice obvyklé pro oblast Indonésie. Podobné částky jako 
Australané vydali ročně za jídlo na americkém kontinentu obyvatelé        USA      /      Kanady      /      
Kostariky      /      Argentiny        . Srovnatelné výdaje měli na evropské půdě        Skandinávci      /      
Němci      /      Španělé        . V Asii se s předchozími regiony může srovnávat pouze tato trojice států:         
Jordánsko – Spojené arabské emiráty – Japonsko      /      Izrael – Katar – Japonsko      /      Izrael – 
Spojené arabské emiráty – Japonsko.        Nejméně dat máme o státech        Subsaharské Afriky     /       
Jižní Afriky      /      Rovníkové Afriky.
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5 bodů13
Podvýživa je definována jako stav, kdy dostupný příjem potravy jedince není dostatečný 
pro zabezpečení dostatku energie potřebné k dosažení a udržení normálního, aktivního a zdravého 
životního stylu.
Na kartogramu níže jsou státy světa obarveny podle toho, jak velká část populace daného státu trpí 
podvýživou. 
Pro minimalizaci chyb v odhadech použili statistici tříleté klouzavé průměry za období 2017–2019.

Doplň následující text podle údajů z kartogramu.

Hodnocení: Za každé správné doplnění pojmu 1 bod.
Řešení: Viz text.

Ve většině vyspělých států světa trpí podvýživou       méně než 2,5 %      /      přesně 2,5 %      /      více 
než 2,5 % populace. Obecně je situace nejkritičtější v      Africe      /      jihovýchodní Asii      /      Jižní 
Americe. Problémem je také to, že v tomto regionu      nemáme k dispozici dostatek dat      /      
probíhají intenzivní epidemie nemocí      /      není k dispozici dostatek pitné vody      . Vzhledem 
k nejvyšší lidnatosti a rychle rostoucímu počtu obyvatel v regionu je však situace velmi špatná také 
ve státech      jižní Asie      /      Blízkého východu      /      Střední Ameriky      . Pokud nedojde ke změně, 
bude v roce 2030 trpět chronickým hladem      více lidí, než kolik jich bude žít v Severní Americe  /    
zhruba takový počet lidí, jaký žije v Severní Americe      /      každý šestý člověk na světě. 
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Informace z předchozí úlohy nelze chápat tak, že lidé v zemích, s nízkými ročními výdaji za jídlo 
se mají lépe než ti, kdo za jídlo ročně utratí velké částky. Potraviny jsou v chudých regionech světa 
nedostatkovou komoditou, kterou si jejich obyvatelé často nemohou dovolit, jelikož cena potravin je 
neúměrně vysoká k jejich nízkým výdělkům.
Na grafu níže je znázorněno, jakou část (v %) svého denního finančního příjmu musí obyvatelé různých 
částí světa vynaložit na to, aby si mohli koupit suroviny potřebné pro uvaření jedné porce (talíř jídla). 
Celý denní příjem (tedy mzda za jeden odpracovaný den) = 100 %. 

Hodnocení: Za správné označení státu 1 bod. Za označení špatného strhávat 0,25 bodu. Minimum bodů 
za úlohu je 0. 
Řešení: Syria, Nigeria, South Sudan

5 bodů14

Porovnej životní podmínky pro získání jídla v různých částech světa a vyřeš následující 
úlohy:

a.   Vypiš všechny státy jejichž obyvatelé si za den nevydělají ani na jeden celý talíř 
jídla.

1 bod
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Hodnocení: Za správné označení nesprávného výroku 1 bod. Za nesprávné označení strhávat 0,25 bodu, 
zde jako nutné opatření proti výběru všech možností. Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

1. Obyvatel Malawi zaplatí za talíř jídla téměř polovinu svého denního příjmu.

2. Obyvatel Somálska si teoreticky mohou za svůj denní příjem koupit až 5 talířů s jídlem 
a ještě by jim peníze zbyly na další útratu.

3. Než si obyvatel Jižního Súdánu vydělá na talíř jídla, musí pracovat více než den a půl. 

4. Obyvateli New Yorku vystačí na talíř jídla méně než setina jeho denního příjmu.

5. Obyvatel Haiti je schopen za den vydělat na jednu porci jídla pro každého člena tříčlenné 
rodiny.

b.   Označ nesprávné výroky. Za špatně označené výroky se body odečítají. 1 bod
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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

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. 

V univerzitním časopise vyšel rozhovor se studentem, který se vrátil ze zahraničního pobytu 
z jednoho z evropských přístavních měst. Na základě úryvku z rozhovoru napiš název města, 
ve kterém se vysoká škola nachází. Dále urči, ve kterém zálivu se toto město nachází.

6,5 bodů1

 Město:

 Záliv:

Reportér: Mohl byste zájemce o zahraniční studium upozornit, na co se mají připravit 
před odjezdem?

Student: Pokud si zvolí stejnou univerzitu jako já, nemusí se obávat ničeho. Pořád budou na 
území Evropské unie, tudíž nemusí řešit pobytová víza, volat budou za stejnou cenu jako z Česka 
a k cestování jim stačí občanský průkaz. 

Reportér: A co studium? Probíhalo vše tak, jak jste očekával?

Student: Ano, ale u některých učitelů byl problém s jazykovou bariérou. Umím sice dobře španělsky, 
ale, jak jistě víte, zde se mluví jiným románským jazykem a angličtinu někteří starší učitelé 
nepoužívají.

Reportér: Studenti se často rozhodují i podle výletů po nejbližším okolí města, podnikl jste během 
vašeho pobytu nějaký výlet?

Student: Výletů jsem podnikl hned několik. Určitě mohu doporučit návštěvu zdejšího ropného 
přístavu světového významu. Nebo je možné se vydat trajektem na nedalekou Korsiku a často 
se trajektem jezdí i do zahraničí, především do Říma. Člověk se navíc dostane vlakem TGV do všech 
větších měst v zemi. Já například navštívil město Lyon, které je zapsané na seznamu světového 
dědictví UNESCO. 

Reportér: Doporučil byste studentům pobyt i v zimních měsících? 

Student: Jednoznačně, i v lednu zde průměrná teplota přesahuje 7 °C a tím, že město leží zhruba 
na stejné zeměpisné šířce jako Bilbao či Zadar, se studenti nemusí zimy, jakou znají z Česka, obávat.
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Úvodní text k úloze 2
Hustota zalidnění je údaj, který nám říká, kolik obyvatel žije na určité ploše území to znamená, 
že základní jednotkou tohoto ukazatele je počet obyvatel na kilometr čtvereční. Hustota zalidnění 
se vypočte podle vzorce: hustota zalidnění =          počet obyvatel v území           = [obyvatel / kilometr čtvereční]

Rusko je s .......................................................... km2 největším státem světa. Na tak velké ploše žije

................................................. obyvatel. Průměrná hustota zalidnění tak činí zhruba ............. obyvatel / km2,

což je více než ................... krát méně než v Česku. Mnohem .................................. obyvatel žije v evropské 

části Ruska než v té asijské. Vyšší hustotou zalidnění se vyznačuje ........................................ (doplň název

světové strany) část Ruska podél hranic s ostatními, především asijskými státy. Je to dáno 

přítomností orné půdě umožňující zemědělskou výrobu. Naopak sever Ruska, kde se nachází

......................................................... podnebný pás, je velmi řídce osídlen.

16 bodů2

a.   Tabulka uvádí čtyři oblasti světa, které mají podprůměrnou nebo naopak 
nadprůměrnou hustotou zalidnění. Doplň do druhého sloupce tabulky, zda 
hodnota hustoty zalidnění je nadprůměrná nebo podprůměrná. Do třetího sloupce 
tabulky napiš hlavní důvod vysoké nebo nízké hustoty zalidnění dané oblasti; pojmy 
do třetího sloupce tabulky vybírej z rámečku.

6 bodů

oblast nadprůměrná / podprůměrná
hustota zalidnění důvod

sever Španělska při hranicích
s Francií

střední Mexiko

poloostrov Jamal

východ státu Jižní Afrika

náhorní plošina s nalezišti nerostných surovin     –     pohoří

oblast intenzivní těžby surovin     –     trvale zmrzlá půda

b.   Státem s velkými rozdíly v hustotě zalidnění je Rusko. Doplň text týkající se hustoty 
zalidnění v Rusku.

10 bodů

rozloha území v kilometrech čtvereční
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Podíl počtu zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství je vyšší v Jihomoravském kraji 
než Argentině.          ANO × NE

Oprava:

Spotřeba elektřiny na jednoho obyvatele za rok v MWh je vyšší v Ústeckém kraji než v Rumunsku.  
            ANO × NE

Oprava:

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny je vyšší ve Finsku než v Česku.
           
            ANO × NE

Oprava:

7,5 bodů3
a.   Tabulka udává základní charakteristiky tří elektráren Česka. Do prvního sloupce 

tabulky doplň názvy tří českých elektráren.
4,5 bodu

název elektrárny zdroj energie
k výrobě elektřiny instalovaný výkon

spotřeba elektrické
energie v kraji

(MWh / 1 obyvatele)

voda nad 500 MW 3,5–4

hnědé uhlí
ze Sokolovské pánve do 500 MW 4–6

hnědé uhlí
z Mostecké pánve do 500 MW 6 a více

b.   Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, či nikoliv. Nepravdivá tvrzení oprav. 3 body
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Zdůvodnění výběru, uvedení důkazů, výpočet:

A) Pravdu má český hokejista.

B) Pravdu má jeho finský spoluhráč.

C) Pravdu nemá ani jeden z nich.

10 bodů4
a.   Hokejový tým Vancouver Canucks letí v rámci prosincové exhibice na utkání 

do Stockholmu. Hráči odlétají z Vancouveru v pátek večer v 18:00, let trvá 15 hodin 
a 30 minut.

 
 V kolik hodin a ve který den hráči Vancouveru dorazí do Stockholmu? Uveď postup 

výpočtu a napiš přesný čas i den příletu hráčů do Stockholmu.

2,5 bodu

Postup výpočtu:

Čas příletu:

Den příletu:

b.   Za Vancouver hraje i jeden český hokejista, který tvrdí, že časový posun mezi 
Vancouverem a Stockholmem je méně, než mezi Prahou a Vladivostokem. Jeho finský 
spoluhráč však nesouhlasí a tvrdí, že větší časový posun je mezi Vancouverem a Stockholmem. 
Rozhodni, který z hráčů má pravdu, a svůj výběr zdůvodni. Ke zdůvodnění své odpovědi 
použij jasný důkaz z atlasu (například číselné údaje, výpočet).

3 body
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A) Pan Howard pracuje jako úředník. Jeho pracovní doba je od 8:00 do 16:00.

B) Pan Smith pracuje jako dělník. Jeho noční směna začíná ve 22:00 a končí v 6:00.

C) Pan Adams pracuje jako číšník. Jeho pracovní doba je od 6:00 do 14:00.

A) Jokerit Helsinki

B) Sparta Praha

C) Slovan Bratislava

D) Dynamo Moskva

c.   Zakroužkuj všechny hokejové týmy, které se nachází ve stejném časovém pásmu 
jako Stockholm. 

2 body

d.   Vzhledem k tomu, že se zápas hrál ve Stockholmu, museli na něj fanoušci Vancouveru 
koukat pouze v televizi. Který z fanoušků mohl zhlédnout začátek utkání hraného 
ve Stockholmu, které startovalo v 18:00 tamějšího (středoevropského) času? Všichni pracovníci 
pracují ve Vancouveru. Zakroužkujte pracovníka, který začátek utkání mohl zhlédnout. 
Počítejte s tím, že během pracovní doby lidé zápas sledovat nemohou. 

2,5 bodu
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka

14 bodů5
a.   Do textu doplň slova nebo čísla z rámečku. Slova správně skloňuj. Některé pojmy 

z nabídky nevyužiješ. 
9 bodů

rozvinutý     –     dětský     –     65     –     sedmý     –     pátý     –     50     –     85

rozvojový     –     plodnost     –     důchodový     –     1991     –     2011     –     imigrace 

emigrace     –     pozdější     –     dřívější     –     prodlužování     –     zkracování

Problém 21. století? Stárnutí populace

Překročení .......................... miliardy počtu obyvatel světa v roce ............................ vzbudil zájem veřejnosti 

o populační otázky, mimo jiné i o téma populačního stárnutí. To nejčastěji definujeme jako nárůst 

podílu osob v .............................................. věku na celkovém počtu obyvatel. Neexistuje sice jednoznačné 

vymezení tohoto věku, nejčastěji se jím ale myslí ................................ a více let. Ačkoliv si běžně stárnutí 

populace spojujeme s vyspělými státy, týká se i států ............................................. Obecně lze konstatovat, 

že jedním z hlavních důvodů stárnutí populace je pokles ............................................... K dalším důvodům 

se řadí ............................................ střední délky života. Stárnutí populace obvykle změní zdravotní stav 

společnosti, je třeba předpokládat vyšší výskyt chronických onemocnění (např. Alzheimerova 

choroba). Dalším důsledkem může být početní ............................................. pracovní síly, což se dá vyřešit 

pozdějším odchodem do penze. Stárnutí populace by šlo částečně redukovat ................................................ 

mladších obyvatel, je to ale řešení dočasné, protože i tito jedinci stárnou.      
Zdroj: zpracováno podle Hulíková (2018)
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2 body
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Zdroj: Hulíková (2018) a population.un.org

c.   V Angole žilo v roce 2020 18,3 milionů obyvatel ve věku 0–19 let, 12,8 milionu 
obyvatel ve věku 20–64 let a 700 000 obyvatel ve věku 65 let a více. Vyber vhodná 
data, která k výpočtu budeš potřebovat, a vypočítej hodnotu indexu závislosti seniorů 
v Angole. Hodnocen bude i postup výpočtu.

1,5 bodu

Řešení:

b.   Výchozí text k úlohám 5b–5d

 Jednou z možností, jak hodnotit stárnutí populace, je index závislosti seniorů. Tento 
ukazatel nám říká, kolik osob ve věku 65 a více let žije v daném státě na 100 osob ve věku 20 
až 64 let. 

 Postup výpočtu indexu závislosti seniorů: počet osob ve věku 65+ vydělíme počtem osob 
ve věku 20–64 a výsledek vynásobíme 100.

 izs = ×100 

 Indexu závislosti seniorů v Evropě v roce 2020 činil 32, to znamená, že zde žije 32 osob ve věku 
65 a více let na 100 osob ve věku 20 až 64 let. Následující graf znázorňuje vývoj tohoto ukazatele 
v Evropě od roku 2000 a prognózu budoucího vývoje do roku 2080.

 Vyberte z grafu nejvíce reálnou prognózu vývoje tohoto ukazatele v Evropě. Za chybnou 
odpověď se body odečítají.

počet osob ve věku 20-64
počet osob ve věku 65+
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A) Hodnota v Angole je zhruba 6x vyšší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost seniorů 
na pracující populaci je v Angole větší. 

B) Hodnota v Angole je zhruba 6x nižší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost 
seniorů na pracující populaci je v Angole menší.

C) Hodnota v Angole je zhruba 3x vyšší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost seniorů 
na pracující populaci je v Angole větší.

D) Hodnota v Angole je zhruba 3x nižší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost seniorů 
na pracující populaci je v Angole menší.

Zdroj: ČHMÚ, in-počasí.cz 

d.   Porovnej index závislosti seniorů pro rok 2020 v Angole a Evropě a podtrhni  
pravdivé tvrzení. Použij data z výsledku úlohy 5b a 5c.

1,5 bodu

11,5 bodu6
a.   Tabulka udává základní meteorologické charakteristiky čtyř českých 

meteorologických stanic. Doplň do tabulky názvy meteorologických 
charakteristik z rámečku:

4 body

Průměrné množství slunečního svitu za měsíc (v h)     –     Množství srážek za rok (v mm)

Průměrná červnová teplota (v °C)     –     Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou za rok     

Město

Plzeň
(360 m n. m.) 535 18 142 33

Lysá hora
(1 324 m n. m.) 1 425 10 126 163

Ústí nad Labem
(375 m n. m.) 602 16 122 54
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b.   Klimagram je graf, který znázorňuje průběh teploty a srážek během roku. Následující 
klimagramy znázorňují průběh teplot a srážek ve třech různých místech. Označ 
klimagram, který patří pražské meteorologické stanici.

1,5 bodu
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c.   Graf ukazuje průběh průměrných měsíčních hodnot slunečního svitu v hodinách 
ve dvou meteorologických stanicích: na Šeráku v Hrubém Jeseníku (1 328 m n. m.) 
a v Ostravě (239 m n. m.). Pomocí grafu zakroužkuj správné pojmy ze závorky.

3 body

Rozdíly v množství slunečního svitu mezi oběma stanicemi jsou v letních měsících (      nižší      / 

vyšší      ) než v zimních měsících.

Důvodem, proč jsou v listopadu a prosinci na Šeráku stejné nebo vyšší hodnoty slunečního svitu, 

je (     inverze      /       ozonová díra       /      rozdílná vzdálenost od rovníku      ).

V Ostravě jsou hodnoty slunečního svitu v lednu (      4      /      6      /      8     ) krát nižší než v červenci.     

d.   Klima Česka ovlivňují tzv. klimatotvorní činitelé. Jedná se o různé okolnosti, které 
mají vliv na charakter podnebí Česka a jeho oblastí. Na základě charakteristiky 
klimatotvorného činitele Česka napiš jeho název. Vybírej názvy klimatotvorných činitelů 
z rámečku, přičemž ne všechny použiješ.

3 body
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Šerák Ostrava

nadmořská výška     –     charakter využití území     –     činnost člověka

vzdálenost od oceánu     –     vzdálenost od rovníku

Klimatotvorný činitel se projevuje prakticky na celé planetě Zemi. Obecně se vyznačuje tím, 
že v nižších polohách je vyšší teplota a méně srážek, naopak ve vyšších polohách je teplota nižší 
a spadne tam více srážek.
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Z nabídky pojmů v rámečku přiřaď tři pojmy ke každému státu (Finsko, Norsko, Island). Každý 
pojem můžeš použít pouze u jednoho státu. 

nejnižší hustota zalidnění v Evropě     –     největší producent ropy v Evropě 

člen Evropské unie     –     častá sopečná činnost     –     monarchie     –     dva úřední jazyky

95 % elektrické energie pochází z vodních zdrojů     –     ostrovní stát     –  jezerní plošiny

Finsko:

Norsko:

Island:

Tento klimatotvorný činitel se v Česku neprojevuje v takové míře, jako v celé Evropě, přesto určitý 
vliv můžeme zaznamenat. Jako příklad uvedeme charakter klimatu v Chebu a Ostravě. Obecně 
západní část území (např. Cheb) se vyznačuje menšími rozdíly teplot mezi létem a zimou a větším 
množstvím srážek, naopak východní část Česka (např. Ostrava) se vyznačuje většími rozdíly teplot 
mezi létem a zimou a menším množstvím srážek. Na tomto příkladu předpokládáme, že místa mají 
stejnou nebo velmi podobnou nadmořskou výšku.
 

4,5 bodů7
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

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

Polární oblasti

9 bodů8
Pod pojmem polární oblasti si většina lidí představí Arktidu a Antarktidu. Co však tyto geografické 
názvy znamenají a co všechno zahrnují? Z hlediska zeměpisných souřadnic jsou polární oblasti 
vymezeny polárními kruhy, v případě Arktidy tedy 66°33' s. š. jako hraniční rovnoběžky, na které 
dochází ke střídání polárního dne a polární noci. Toto čistě planetární omezení Arktidy však není 
některými vědními obory považováno za nejvhodnější. Mnohem častější jsou jiná vymezení severní 
polární oblasti, i když jsou proměnlivá v čase a v souvislosti se současnými environmentálními 
změnami bychom tak rozsah Arktidy neustále upravovali. Především ekologové a biologové obecně 
definují Arktidu jako oblast za severní hranicí lesa, která klimaticky celkem dobře odpovídá izotermě 
10 °C průměrné teploty nejteplejšího měsíce v roce. Pro Arktidu je typickým biomem tundra, tedy 
bezlesá oblast s poměrně nízkou biodiverzitou, které dominují byliny, nízké keříky a mechorosty 
nebo lišejníky. Dále zde samozřejmě najdeme biom polárních pustin. Geomorfologické a pedologické 
vědní disciplíny naopak Arktidu omezují jižní hranicí souvislého permafrostu. Souvislý permafrost 
je nejčastěji vymezován v oblastech, kde je více než 90 % plochy zamrzlé a průměrná roční teplota 
vzduchu při zemském povrchu se pohybuje kolem –6 °C. Ovšem i v těchto oblastech dochází 
k sezónnímu tání nejsvrchnější části zemského povrchu, a na povrchu permafrostu tak vzniká 
tzv. aktivní vrstva. 

Zdroj: upraveno dle Nývlt (2020)

a.   Vymezení polárních oblastí je nejednoznačné a závisí na oboru, v jakém jsou 
polární oblasti vymezeny. Na základě uvedené hranice polárních oblastí doplň 
do tabulky, z hlediska jakého oboru nebo kritéria, je daná hranice polárních oblastí 
určována.

4,5 bodu

hledisko nebo kritérium vymezení hranice polárních oblastí

oblast za hranicí lesa, izoterma 10 °C

hranice permafrostu

66° 33´ jižní a severní šířky
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Toto souostroví se nachází na severním kraji Barentsova moře. Souostroví objevila rakousko-
uherská expedice, díky čemuž je dnes pojmenováno podle bývalého rakousko-uherského císaře

Jedná se o jeden z pěti největších ostrovů světa. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je většina 
ostrova neobydlená, stejně jako nedaleké Grónsko.

Území tohoto souostroví je oficiálně součástí Norska. Západní pobřeží omývá Grónské moře 
a nachází se zde několik výzkumných polárních stanic.

b.   Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé (zakroužkuj ANO), či nepravdivé (zakroužkuj 
NE). Nepravdivá tvrzení oprav.

4,5 bodu

Biomem, který v Arktidě převažuje, je tajga a polární oblasti.       
            ANO × NE

Oprava: 

Aktivní vrstva permafrostu vzniká střídavým táním a zmrzáním svrchní vrstvy permafrostu.  
            ANO × NE

Oprava:

Severní hranice lesa se shoduje s jižní hranicí Arktidy i s oblastí, v níž průměrná lednová teplota 
dosahuje 10 °C.
           
            ANO × NE

Oprava: 

4,5 bodu9
Na základě popisu napiš název ostrovu nebo souostroví nacházejícího se v polárních 
oblastech. Předpokládejte, že polární oblasti vymezujeme podle zeměpisné šířky uvedené v textu. 
Vybírejte názvy ostrovů z rámečku.

Baffinův ostrov     –     Island     –     Špicberky

Wrangelův ostrov     –     Země Františka Josefa



- 14 -

Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie  C

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková  Petr Trahorsch,
František Frolík

a.   Permafrost je označení pro trvale zmrzlou půdu. V Arktidě se v permafrostu nachází 
obrovské množství methanu, což je plyn, který přispívá k zesilování tzv. skleníkového 
efektu. Ve schématu je znázorněn proces uvolňování methanu. Do příslušných částí schématu 
I. a II. vyber správné tvrzení. V každé části schématu je správná jen jedna možnost.

2 body

I.

II.

V permafrostu je 
spousta metanu

Díky oteplení
permafrost taje

a metan se 
uvolňuje do 

ovzduší

To poté 
způsobuje další

tání permafrostu

V okénku I. má být uvedeno

A) jako skleníkový plyn má vliv na snížení teploty v dané oblasti

B) jako součást ozonové vrstvy má vliv na nadměrný výskyt polárních září v dané oblasti

C) jako skleníkový plyn má vliv na zvýšení teploty v dané oblasti

D) jako součást vodní páry má vliv na nadměrný výskyt kyselých srážek v dané oblasti

V okénku II. má být uvedeno

A) možná příčina silných zemětřesení 

B) možná příčina zvýšení hladiny oceánů

C) možná příčina znečištění oceánů

D) možná příčina snížení hladiny oceánů

11,5 bodu10
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b.   Aktivní vrstva permafrostu je svrchní část „trvale“ zmrzlé půdy, která podléhá 
střídavému zamrzání a rozmrzání. V teplejších obdobích roku svrchní vrstva 
permafrostu roztává, v chladnějších obdobích roztátá vrstva znovu zamrzá. 

 Grafy znázorňují vývoj změn a hloubky aktivní vrstvy permafrostu v pěti různých místech světa. 
Výsledná linie značí průměrnou změnu dvou stanic v dané oblasti; názvy stanic jsou uvedeny 
v názvu grafu. 

 Změna hloubky aktivní vrstvy je v grafech uvedená v metrech; linie nám ukazuje, o kolik metrů 
se zvětšila nebo zmenšila hloubka aktivní vrstvy v porovnání s dlouhodobou průměrnou hloubkou 
aktivní vrstvy.

2,5 bodu

Pod každý graf napiš, o kterou oblast světa se jedná. Oblasti světa vybírej z rámečku.

Aljaška     –     východní Sibiř     –     severní část evropské části Ruska

západní Sibiř     –     Grónsko
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i. Česká polární stanice se nachází na jižní polokouli, a proto zde čeští výzkumníci nemohou   
 spatřit tučňáka ani tuleně.

ii. Česká polární stanice se nachází na ostrově Jamese Rosse, který oficiálně patří Spojeným   
 státům americkým.

iii. Čeští výzkumníci se na stanici obvykle vydávají na přelomu roku (prosinec / leden), 
 což je období, kdy je v Antarktidě léto.

iv. Čeští výzkumníci v Antarktidě objevili zcela nové bakterie a zároveň naměřili nejvyšší   
 teplotu v Antarktidě.

v. Česká republika usiluje o získání konzultativního statusu, aby mohla rozhodovat o tom, 
 co a jak se v Antarktidě bude dělat.

c.   Těchto pět míst měření můžeme na základě vývoje hloubky aktivní zóny permafrostu 
rozčlenit do dvou základních skupin. Do tabulky doplň názvy oblastí s podobným 
vývojem hloubky aktivní vrstvy permafrostu. Do posledního sloupce tabulky stručně 
charakterizuj, jakým vývojem se dané oblasti vyznačují (popiš vývoj aktivní zóny 
permafrostu).

7 bodů

oblasti charakteristika vývoje

1. skupina vývoje 
hloubky aktivní vrstvy

2. skupina vývoje 
hloubky aktivní vrstvy

5 bodů11
Na základě informací z internetové reportáže označ všechna tvrzení, která jsou celá pravdivá. 
Za chybně označená tvrzení se body odečítají.

Reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/318291310020005/
obsah/594479-reportaz-ceska-polarni-stanice-na-jiznim-polu

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/318291310020005/obsah/594479-reportaz-ceska-polarni-stanice-na-jiznim-polu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/318291310020005/obsah/594479-reportaz-ceska-polarni-stanice-na-jiznim-polu
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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

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. 

V univerzitním časopise vyšel rozhovor se studentem, který se vrátil ze zahraničního pobytu 
z jednoho z evropských přístavních měst. Na základě úryvku z rozhovoru napiš název města, 
ve kterém se vysoká škola nachází. Dále urči, ve kterém zálivu se toto město nachází.

6,5 bodů1

 Město: ... Marseille ...     Záliv: ... Lví záliv ...

Hodnocení: Za správně určené město je 5 bodů. Za správně určený záliv je 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Reportér: Mohl byste zájemce o zahraniční studium upozornit, na co se mají připravit 
před odjezdem?

Student: Pokud si zvolí stejnou univerzitu jako já, nemusí se obávat ničeho. Pořád budou na 
území Evropské unie, tudíž nemusí řešit pobytová víza, volat budou za stejnou cenu jako z Česka 
a k cestování jim stačí občanský průkaz. 

Reportér: A co studium? Probíhalo vše tak, jak jste očekával?

Student: Ano, ale u některých učitelů byl problém s jazykovou bariérou. Umím sice dobře španělsky, 
ale, jak jistě víte, zde se mluví jiným románským jazykem a angličtinu někteří starší učitelé 
nepoužívají.

Reportér: Studenti se často rozhodují i podle výletů po nejbližším okolí města, podnikl jste během 
vašeho pobytu nějaký výlet?

Student: Výletů jsem podnikl hned několik. Určitě mohu doporučit návštěvu zdejšího ropného 
přístavu světového významu. Nebo je možné se vydat trajektem na nedalekou Korsiku a často 
se trajektem jezdí i do zahraničí, především do Říma. Člověk se navíc dostane vlakem TGV do všech 
větších měst v zemi. Já například navštívil město Lyon, které je zapsané na seznamu světového 
dědictví UNESCO. 

Reportér: Doporučil byste studentům pobyt i v zimních měsících? 

Student: Jednoznačně, i v lednu zde průměrná teplota přesahuje 7 °C a tím, že město leží zhruba 
na stejné zeměpisné šířce jako Bilbao či Zadar, se studenti nemusí zimy, jakou znají z Česka, obávat.
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Rusko je s … 17 075 400 (NEBO 17 000 000) … km2 největším státem světa. Na tak velké ploše žije 

... 142 423 800 ... obyvatel. Průměrná hustota zalidnění tak činí zhruba 

... 8 ... (2 body) obyvatel / km2, což je více než ... 16 ... krát (2 body) méně než v Česku. 

Mnohem ... více (NEBO větší počet, příp. další relevantní pojem odkazující na vyšší hustotu 

zalidnění) ... obyvatel žije v evropské části Ruska než v té asijské. Vyšší hustotou zalidnění 

se vyznačuje ... jižní ... (doplň název světové strany) část Ruska podél hranic s ostatními, především 

16 bodů2

a.   Tabulka uvádí čtyři oblasti světa, které mají podprůměrnou nebo naopak 
nadprůměrnou hustotou zalidnění. Doplň do druhého sloupce tabulky, zda 
hodnota hustoty zalidnění je nadprůměrná nebo podprůměrná. Do třetího sloupce 
tabulky napiš hlavní důvod vysoké nebo nízké hustoty zalidnění dané oblasti; pojmy 
do třetího sloupce tabulky vybírej z rámečku.

6 bodů

oblast nadprůměrná / podprůměrná
hustota zalidnění důvod

sever Španělska při hranicích
s Francií podprůměrná pohoří

střední Mexiko nadprůměrná náhorní plošina s nalezišti
nerostných surovin

poloostrov Jamal podprůměrná trvale zmrzlá půda

východ státu Jižní Afrika nadprůměrná oblast intenzivní těžby
surovin

Hodnocení: Za každou správně vyplněnou buňku ve druhém sloupci tabulky 0,5 bodu. Za každou 
správně vyplněnou buňku ve třetím sloupci tabulky 1 bod. 
Řešení: Viz tabulka.

náhorní plošina s nalezišti nerostných surovin     –     pohoří

oblast intenzivní těžby surovin     –     trvale zmrzlá půda

b.   Státem s velkými rozdíly v hustotě zalidnění je Rusko. Doplň text týkající se hustoty 
zalidnění v Rusku.

10 bodů

Úvodní text k úloze 2
Hustota zalidnění je údaj, který nám říká, kolik obyvatel žije na určité ploše území to znamená, 
že základní jednotkou tohoto ukazatele je počet obyvatel na kilometr čtvereční. Hustota zalidnění 
se vypočte podle vzorce: hustota zalidnění =          počet obyvatel v území           = [obyvatel / kilometr čtvereční]rozloha území v kilometrech čtvereční
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Hodnocení: Mimo výjimky uvedené v textu, za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

7,5 bodů3
a.   Tabulka udává základní charakteristiky tří elektráren Česka. Do prvního sloupce 

tabulky doplň názvy tří českých elektráren.
4,5 bodu

název elektrárny zdroj energie
k výrobě elektřiny instalovaný výkon

spotřeba elektrické
energie v kraji

(MWh / 1 obyvatele)
Dlouhé stráně voda nad 500 MW 3,5–4

Tisová hnědé uhlí
ze Sokolovské pánve do 500 MW 4–6

Ledvice hnědé uhlí
z Mostecké pánve do 500 MW 6 a více

Hodnocení: Za každou správně doplněnou elektrárnu 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

b.   Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, či nikoliv. Nepravdivá tvrzení oprav. 3 body

Podíl počtu zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství je vyšší v Jihomoravském kraji 
než Argentině.          ANO × NE

Oprava: ... není NEBO nižší ...

Spotřeba elektřiny na jednoho obyvatele za rok v MWh je vyšší v Ústeckém kraji než v Rumunsku.  
            ANO × NE

Oprava:

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny je vyšší ve Finsku než v Česku.
           
            ANO × NE

Oprava:

Hodnocení: Za každé správné rozhodnutí o pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za správnou opravu 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

asijskými státy. Je to dáno přítomností orné půdě umožňující zemědělskou výrobu. Naopak sever 

Ruska, kde se nachází ... subpolární (NEBO polární) a polární (NEBO subpolární) ... podnebný 

pás, je velmi řídce osídlen.
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Zdůvodnění výběru, uvedení důkazů, výpočet:
Časové rozdíly jsou stejné, protože Vancouver se nachází v časovém pásmu –8h, Stockholm 
+1h, Praha +1h a Vladivostok +10h. Rozdíl mezi Vancouverem a Stockholmem je tedy 
9 hodin, stejně jako mezi Prahou a Vladivostokem.

Hodnocení: Za správně určený čas 1 bod, za správný postup výpočtu 1 bod, za správně určený den 
je 0,5 bodu. V případě, že je správně jen výsledek, ale nikoliv postup výpočtu, žák obdrží 1 bod. Pokud 
žák nemá správný výsledek, ale správně vyhledá časová pásma (Vancouver –8h, Stockholm +1) a určí 
časový rozdíl mezi městy, obdrží 1 bod.  
Řešení: Viz text.

10 bodů4
a.   Hokejový tým Vancouver Canucks letí v rámci prosincové exhibice na utkání 

do Stockholmu. Hráči odlétají z Vancouveru v pátek večer v 18:00, let trvá 15 hodin 
a 30 minut.

 
 V kolik hodin a ve který den hráči Vancouveru dorazí do Stockholmu? Uveď postup 

výpočtu a napiš přesný čas i den příletu hráčů do Stockholmu.

2,5 bodu

Postup výpočtu:
Vancouver se nachází v časovém pásmu –8h, Stockholm se nachází v časovém pásmu +1h.
Rozdíl mezi Vancouverem a Stockholmem je 9 hodin. Hráči odletěli z Vancouveru v 18:00 
a let trval 15 hodin a 30 minut; to znamená, že doletěli v 9:30 vancouverského času a pokud 
připočteme 9 hodinový rozdíl, vyjde čas 18:30.
Čas příletu: ... 18:30 ...
Den příletu: ... sobota ...

b.   Za Vancouver hraje i jeden český hokejista, který tvrdí, že časový posun mezi 
Vancouverem a Stockholmem je méně, než mezi Prahou a Vladivostokem. Jeho finský 
spoluhráč však nesouhlasí a tvrdí, že větší časový posun je mezi Vancouverem a Stockholmem. 
Rozhodni, který z hráčů má pravdu, a svůj výběr zdůvodni. Ke zdůvodnění své odpovědi 
použij jasný důkaz z atlasu (například číselné údaje, výpočet).

3 body

A) Pravdu má český hokejista.

B) Pravdu má jeho finský spoluhráč.

C) Pravdu nemá ani jeden z nich.

Hodnocení: Za správné určení odpovědi A–C je 1 bod, za uvedení správného časového rozdílu mezi 
Vancouverem a Stockholmem 1 bod, za uvedení časového rozdílu mezi Prahou a Vladivostokem 1 bod.  
Řešení: Viz text.
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A) Jokerit Helsinki

B) Sparta Praha

C) Slovan Bratislava

D) Dynamo Moskva

c.   Zakroužkuj všechny hokejové týmy, které se nachází ve stejném časovém pásmu 
jako Stockholm. 

2 body

Hodnocení: Za každý správně určený hokejový tým 1 bod.
Řešení: Viz text.

d.   Vzhledem k tomu, že se zápas hrál ve Stockholmu, museli na něj fanoušci Vancouveru 
koukat pouze v televizi. Který z fanoušků mohl zhlédnout začátek utkání hraného 
ve Stockholmu, které startovalo v 18:00 tamějšího (středoevropského) času? Všichni pracovníci 
pracují ve Vancouveru. Zakroužkujte pracovníka, který začátek utkání mohl zhlédnout. 
Počítejte s tím, že během pracovní doby lidé zápas sledovat nemohou. 

2,5 bodu

A) Pan Howard pracuje jako úředník. Jeho pracovní doba je od 8:00 do 16:00.

B) Pan Smith pracuje jako dělník. Jeho noční směna začíná ve 22:00 a končí v 6:00.

C) Pan Adams pracuje jako číšník. Jeho pracovní doba je od 6:00 do 14:00.

Hodnocení: Za správné určení 2,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka

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

14 bodů5
a.   Do textu doplň slova nebo čísla z rámečku. Slova správně skloňuj. Některé pojmy 

z nabídky nevyužiješ. 
9 bodů

rozvinutý     –     dětský     –     65     –     sedmý     –     pátý     –     50     –     85

rozvojový     –     plodnost     –     důchodový     –     1991     –     2011     –     imigrace 

emigrace     –     pozdější     –     dřívější     –     prodlužování     –     zkracování

Problém 21. století? Stárnutí populace

Překročení ... sedmé ... miliardy počtu obyvatel světa v roce ... 2011 ... vzbudil zájem veřejnosti 

o populační otázky, mimo jiné i o téma populačního stárnutí. To nejčastěji definujeme jako nárůst 

podílu osob v ... důchodovém ... věku na celkovém počtu obyvatel. Neexistuje sice jednoznačné 

vymezení tohoto věku, nejčastěji se jím ale myslí ... 65 ... a více let. Ačkoliv si běžně stárnutí 

populace spojujeme s vyspělými státy, týká se i států ... rozvojových .... Obecně lze konstatovat, 

že jedním z hlavních důvodů stárnutí populace je pokles ... plodnosti .... K dalším důvodům se řadí 

... prodlužování ... střední délky života. Stárnutí populace obvykle změní zdravotní stav společnosti, 

je třeba předpokládat vyšší výskyt chronických onemocnění (např. Alzheimerova choroba). Dalším 

důsledkem může být početní ... úbytek ... pracovní síly, což se dá vyřešit pozdějším odchodem 

do penze. Stárnutí populace by šlo částečně redukovat ... imigrací ... mladších obyvatel, je to ale 

řešení dočasné, protože i tito jedinci stárnou.      
Zdroj: zpracováno podle Hulíková (2018)
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b.   Výchozí text k úlohám 5b–5d

 Jednou z možností, jak hodnotit stárnutí populace, je index závislosti seniorů. Tento 
ukazatel nám říká, kolik osob ve věku 65 a více let žije v daném státě na 100 osob ve věku 20 
až 64 let. 

 Postup výpočtu indexu závislosti seniorů: počet osob ve věku 65+ vydělíme počtem osob 
ve věku 20–64 a výsledek vynásobíme 100.

 izs = ×100 

 Indexu závislosti seniorů v Evropě v roce 2020 činil 32, to znamená, že zde žije 32 osob ve věku 
65 a více let na 100 osob ve věku 20 až 64 let. Následující graf znázorňuje vývoj tohoto ukazatele 
v Evropě od roku 2000 a prognózu budoucího vývoje do roku 2080.

 Vyberte z grafu nejvíce reálnou prognózu vývoje tohoto ukazatele v Evropě. Za chybnou 
odpověď se body odečítají.

2 body

počet osob ve věku 20-64
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Zdroj: Hulíková (2018) a population.un.org

Hodnocení: Za správně doplněnou prognózu jsou 2 body. Za špatně doplněnou prognózu 1 bod odečíst. 
Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: A

Hodnocení: Za správný postup výpočtu 0,5 bodu, za správný výsledek 1 bod.
Řešení: počet obyvatel 65+ / počet obyvatel 20–64 × 100 = 12,8 mil. / 18,3 mil. = 5,47 (lze uznat 
výsledek v toleranci +/– 0,5).

c.   V Angole žilo v roce 2020 18,3 milionů obyvatel ve věku 0–19 let, 12,8 milionu 
obyvatel ve věku 20–64 let a 700 000 obyvatel ve věku 65 let a více. Vyber vhodná 
data, která k výpočtu budeš potřebovat, a vypočítej hodnotu indexu závislosti seniorů 
v Angole. Hodnocen bude i postup výpočtu.

1,5 bodu

počet osob ve věku 65+
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Hodnocení: Za každou správně doplněnou charakteristiku 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

Zdroj: ČHMÚ, in-počasí.cz 

Hodnocení: Za správně označenou odpověď je 1,5 bodu. 
Řešení: Viz text.

d.   Porovnej index závislosti seniorů pro rok 2020 v Angole a Evropě a podtrhni  
pravdivé tvrzení. Použij data z výsledku úlohy 5b a 5c.

1,5 bodu

A) Hodnota v Angole je zhruba 6x vyšší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost seniorů 
na pracující populaci je v Angole větší. 

B) Hodnota v Angole je zhruba 6x nižší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost 
seniorů na pracující populaci je v Angole menší.

C) Hodnota v Angole je zhruba 3x vyšší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost seniorů 
na pracující populaci je v Angole větší.

D) Hodnota v Angole je zhruba 3x nižší než hodnota v Evropě, což znamená, že závislost seniorů 
na pracující populaci je v Angole menší.

11,5 bodu6
a.   Tabulka udává základní meteorologické charakteristiky čtyř českých 

meteorologických stanic. Doplň do tabulky názvy meteorologických 
charakteristik z rámečku:

4 body

Průměrné množství slunečního svitu za měsíc (v h)     –     Množství srážek za rok (v mm)

Průměrná červnová teplota (v °C)     –     Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou za rok     

Město Množství srážek
za rok (v mm)

Průměrná
červnová

teplota (v °C)

Průměrné
množství

slunečního svitu
za měsíc (v h)

Průměrný počet
dní se sněhovou

pokrývkou
za rok

Plzeň
(360 m n. m.) 535 18 142 33

Lysá hora
(1 324 m n. m.) 1 425 10 126 163

Ústí nad Labem
(375 m n. m.) 602 16 122 54
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b.   Klimagram je graf, který znázorňuje průběh teploty a srážek během roku. Následující 
klimagramy znázorňují průběh teplot a srážek ve třech různých místech. Označ 
klimagram, který patří pražské meteorologické stanici.

1,5 bodu
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Hodnocení: 
Za správnou 
odpověď 
1,5 bodu.
Řešení: C

A

B

C
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c.   Graf ukazuje průběh průměrných měsíčních hodnot slunečního svitu v hodinách 
ve dvou meteorologických stanicích: na Šeráku v Hrubém Jeseníku (1 328 m n. m.) 
a v Ostravě (239 m n. m.). Pomocí grafu zakroužkuj správné pojmy ze závorky.

3 body

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

Rozdíly v množství slunečního svitu mezi oběma stanicemi jsou v letních měsících (      nižší      / 

vyšší      ) než v zimních měsících.

Důvodem, proč jsou v listopadu a prosinci na Šeráku stejné nebo vyšší hodnoty slunečního svitu, 

je (     inverze      /       ozonová díra       /      rozdílná vzdálenost od rovníku      ).

V Ostravě jsou hodnoty slunečního svitu v lednu (      4      /      6      /      8     ) krát nižší než v červenci.     

d.   Klima Česka ovlivňují tzv. klimatotvorní činitelé. Jedná se o různé okolnosti, které 
mají vliv na charakter podnebí Česka a jeho oblastí. Na základě charakteristiky 
klimatotvorného činitele Česka napiš jeho název. Vybírej názvy klimatotvorných činitelů 
z rámečku, přičemž ne všechny použiješ.

3 body
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Šerák Ostrava

nadmořská výška     –     charakter využití území     –     činnost člověka

vzdálenost od oceánu     –     vzdálenost od rovníku

Klimatotvorný činitel se projevuje prakticky na celé planetě Zemi. Obecně se vyznačuje tím, 
že v nižších polohách je vyšší teplota a méně srážek, naopak ve vyšších polohách je teplota nižší 
a spadne tam více srážek.
 ... nadmořská výška …
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4,5 bodů7
Z nabídky pojmů v rámečku přiřaď tři pojmy ke každému státu (Finsko, Norsko, Island). Každý 
pojem můžeš použít pouze u jednoho státu. 

nejnižší hustota zalidnění v Evropě     –     největší producent ropy v Evropě 

člen Evropské unie     –     častá sopečná činnost     –     monarchie     –     dva úřední jazyky

95 % elektrické energie pochází z vodních zdrojů     –     ostrovní stát     –  jezerní plošiny

Hodnocení: Za každý kompletně správně vyplněný řádek 1,5 bodu, za jednu chybu v řádku 1 bod, jinak 
0 bodů.
Řešení: Viz text.

Finsko: ... jezerní plošiny, člen Evropské unie, dva úřední jazyky ...

Norsko: ... 95 % elektrické energie pochází z vodních zdrojů, monarchie, největší 
  producent ropy v Evropě ...

Island:  ... ostrovní stát, častá sopečná činnost, nejnižší hustota zalidnění v Evropě ...

Tento klimatotvorný činitel se v Česku neprojevuje v takové míře, jako v celé Evropě, přesto určitý 
vliv můžeme zaznamenat. Jako příklad uvedeme charakter klimatu v Chebu a Ostravě. Obecně 
západní část území (např. Cheb) se vyznačuje menšími rozdíly teplot mezi létem a zimou a větším 
množstvím srážek, naopak východní část Česka (např. Ostrava) se vyznačuje většími rozdíly teplot 
mezi létem a zimou a menším množstvím srážek. Na tomto příkladu předpokládáme, že místa mají 
stejnou nebo velmi podobnou nadmořskou výšku.
 ... vzdálenost od oceánu …

Hodnocení: Za každé správné doplnění klimatotvorného činitele 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

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

Polární oblasti

9 bodů8
Pod pojmem polární oblasti si většina lidí představí Arktidu a Antarktidu. Co však tyto geografické 
názvy znamenají a co všechno zahrnují? Z hlediska zeměpisných souřadnic jsou polární oblasti 
vymezeny polárními kruhy, v případě Arktidy tedy 66°33' s. š. jako hraniční rovnoběžky, na které 
dochází ke střídání polárního dne a polární noci. Toto čistě planetární omezení Arktidy však není 
některými vědními obory považováno za nejvhodnější. Mnohem častější jsou jiná vymezení severní 
polární oblasti, i když jsou proměnlivá v čase a v souvislosti se současnými environmentálními 
změnami bychom tak rozsah Arktidy neustále upravovali. Především ekologové a biologové obecně 
definují Arktidu jako oblast za severní hranicí lesa, která klimaticky celkem dobře odpovídá izotermě 
10 °C průměrné teploty nejteplejšího měsíce v roce. Pro Arktidu je typickým biomem tundra, tedy 
bezlesá oblast s poměrně nízkou biodiverzitou, které dominují byliny, nízké keříky a mechorosty 
nebo lišejníky. Dále zde samozřejmě najdeme biom polárních pustin. Geomorfologické a pedologické 
vědní disciplíny naopak Arktidu omezují jižní hranicí souvislého permafrostu. Souvislý permafrost 
je nejčastěji vymezován v oblastech, kde je více než 90 % plochy zamrzlé a průměrná roční teplota 
vzduchu při zemském povrchu se pohybuje kolem –6 °C. Ovšem i v těchto oblastech dochází 
k sezónnímu tání nejsvrchnější části zemského povrchu, a na povrchu permafrostu tak vzniká 
tzv. aktivní vrstva. 

Zdroj: upraveno dle Nývlt (2020)

a.   Vymezení polárních oblastí je nejednoznačné a závisí na oboru, v jakém jsou 
polární oblasti vymezeny. Na základě uvedené hranice polárních oblastí doplň 
do tabulky, z hlediska jakého oboru nebo kritéria, je daná hranice polárních oblastí 
určována.

4,5 bodu

Hodnocení: Za každé správně doplněné hledisko 1,5 bodu. V případě, že hodnotitel uzná odpověď jako 
relevantní v souladu s textem, lze uznat také 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

hledisko nebo kritérium vymezení hranice polárních oblastí
ekologické a biologické hledisko oblast za hranicí lesa, izoterma 10 °C

geologické a pedologické hledisko hranice permafrostu

z hlediska zeměpisných souřadnic 66° 33´ jižní a severní šířky
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Toto souostroví se nachází na severním kraji Barentsova moře. Souostroví objevila rakousko-
uherská expedice, díky čemuž je dnes pojmenováno podle bývalého rakousko-uherského císaře.
 ... Země Františka Josefa …

Jedná se o jeden z pěti největších ostrovů světa. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je většina 
ostrova neobydlená, stejně jako nedaleké Grónsko.
 ... Baffinův ostrov …

Hodnocení: Za správné označení pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za správnou opravu chybného tvrzení 
1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

b.   Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé (zakroužkuj ANO), či nepravdivé (zakroužkuj 
NE). Nepravdivá tvrzení oprav.

4,5 bodu

Biomem, který v Arktidě převažuje, je tajga a polární oblasti.       
            ANO × NE

Oprava: ... tundra ...

Aktivní vrstva permafrostu vzniká střídavým táním a zmrzáním svrchní vrstvy permafrostu.  
            ANO × NE

Oprava:

Severní hranice lesa se shoduje s jižní hranicí Arktidy i s oblastí, v níž průměrná lednová teplota 
dosahuje 10 °C.
           
            ANO × NE

Oprava: ... červencová ...

4,5 bodu9
Na základě popisu napiš název ostrovu nebo souostroví nacházejícího se v polárních 
oblastech. Předpokládejte, že polární oblasti vymezujeme podle zeměpisné šířky uvedené v textu. 
Vybírejte názvy ostrovů z rámečku.

Baffinův ostrov     –     Island     –     Špicberky

Wrangelův ostrov     –     Země Františka Josefa
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a.   Permafrost je označení pro trvale zmrzlou půdu. V Arktidě se v permafrostu nachází 
obrovské množství methanu, což je plyn, který přispívá k zesilování tzv. skleníkového 
efektu. Ve schématu je znázorněn proces uvolňování methanu. Do příslušných částí schématu 
I. a II. vyber správné tvrzení. V každé části schématu je správná jen jedna možnost.

2 body

I.

II.

V permafrostu je 
spousta metanu

Díky oteplení
permafrost taje

a metan se 
uvolňuje do 

ovzduší

To poté 
způsobuje další

tání permafrostu

Hodnocení: Za každý správně doplněný název ostrovu nebo souostroví 1,5 bodu. 
Řešení: Viz text.

Území tohoto souostroví je oficiálně součástí Norska. Západní pobřeží omývá Grónské moře 
a nachází se zde několik výzkumných polárních stanic.
 ... Špicberky …

V okénku I. má být uvedeno
A) jako skleníkový plyn má vliv na snížení teploty v dané oblasti
B) jako součást ozonové vrstvy má vliv na nadměrný výskyt polárních září v dané oblasti
C) jako skleníkový plyn má vliv na zvýšení teploty v dané oblasti
D) jako součást vodní páry má vliv na nadměrný výskyt kyselých srážek v dané oblasti

V okénku II. má být uvedeno
A) možná příčina silných zemětřesení 
B) možná příčina zvýšení hladiny oceánů
C) možná příčina znečištění oceánů
D) možná příčina snížení hladiny oceánů

11,5 bodu10

Hodnocení: Za správně označenou 
odpověď 1 bod. 
Řešení: Viz text.



- 15 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie  C

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková  Petr Trahorsch,
František Frolík

b.   Aktivní vrstva permafrostu je svrchní část „trvale“ zmrzlé půdy, která podléhá 
střídavému zamrzání a rozmrzání. V teplejších obdobích roku svrchní vrstva 
permafrostu roztává, v chladnějších obdobích roztátá vrstva znovu zamrzá. 

 Grafy znázorňují vývoj změn a hloubky aktivní vrstvy permafrostu v pěti různých místech světa. 
Výsledná linie značí průměrnou změnu dvou stanic v dané oblasti; názvy stanic jsou uvedeny 
v názvu grafu. 

 Změna hloubky aktivní vrstvy je v grafech uvedená v metrech; linie nám ukazuje, o kolik metrů 
se zvětšila nebo zmenšila hloubka aktivní vrstvy v porovnání s dlouhodobou průměrnou hloubkou 
aktivní vrstvy.

2,5 bodu

Pod každý graf napiš, o kterou oblast světa se jedná. Oblasti světa vybírej z rámečku.

Aljaška     –     východní Sibiř     –     severní část evropské části Ruska

západní Sibiř     –     Grónsko
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Název oblasti: … Aljaška …
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Název oblasti: … severní část evropské části Ruska …
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-0,25

-0,15

-0,05

0,05

0,15

0,25

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

zm
ěn

a 
hl

ou
bk

y 
ak

tiv
ní

 v
rs

tv
y

(v
 m

 v
zh

le
de

m
 k

 d
lo

uh
od

ob
ém

u 
pr

ům
ěr

u)

rok

Nadym, Novyj Urengoj

Název oblasti: … západní Sibiř …

Hodnocení:
Za každou 
správně 
přiřazenou 
oblast
0,5 bodu. 
Řešení:
Viz text.
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i. Česká polární stanice se nachází na jižní polokouli, a proto zde čeští výzkumníci nemohou   
 spatřit tučňáka ani tuleně.

ii. Česká polární stanice se nachází na ostrově Jamese Rosse, který oficiálně patří Spojeným   
 státům americkým.

iii. Čeští výzkumníci se na stanici obvykle vydávají na přelomu roku (prosinec / leden), 
 což je období, kdy je v Antarktidě léto.

iv. Čeští výzkumníci v Antarktidě objevili zcela nové bakterie a zároveň naměřili nejvyšší  
 teplotu v Antarktidě.

v. Česká republika usiluje o získání konzultativního statusu, aby mohla rozhodovat o tom, 
 co a jak se v Antarktidě bude dělat.

c.   Těchto pět míst měření můžeme na základě vývoje hloubky aktivní zóny permafrostu 
rozčlenit do dvou základních skupin. Do tabulky doplň názvy oblastí s podobným 
vývojem hloubky aktivní vrstvy permafrostu. Do posledního sloupce tabulky stručně 
charakterizuj, jakým vývojem se dané oblasti vyznačují (popiš vývoj aktivní zóny 
permafrostu).

7 bodů

oblasti charakteristika vývoje

1. skupina vývoje 
hloubky aktivní vrstvy

severní část evropského Ruska, 
západní Sibiř

růst tloušťky aktivní vrstvy 
permafrostu, který v posledních 

5–10 letech značně zrychluje

2. skupina vývoje 
hloubky aktivní vrstvy Aljaška, Grónsko, východní Sibiř

stálý a mírný setrvalý nárůst 
tloušťky aktivní vrstvy 

permafrostu

Hodnocení: Za každou kompletně správně vyplněnou skupinu oblastí 1,5 bodu, v případě chybějící 
oblasti ve skupině lze uznat 0,5 bodu. Za každou správně interpretovanou charakteristiku vývoje 
2 body. Pokud hodnotitel uzná odpovědi soutěžícího jako relevantní, ačkoliv nejsou uvedeny v řešení, 
lze započítat příslušný počet bodů.
Řešení: Viz tabulka.

Hodnocení: Za každé správně označené i neoznačené tvrzení 1 bod. Za chybně označené tvrzení –1 bod. 
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

5 bodů11
Na základě informací z internetové reportáže označ všechna tvrzení, která jsou celá pravdivá. 
Za chybně označená tvrzení se body odečítají.

Reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/318291310020005/
obsah/594479-reportaz-ceska-polarni-stanice-na-jiznim-polu

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/318291310020005/obsah/594479-reportaz-ceska-polarni-stanice-na-jiznim-polu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/318291310020005/obsah/594479-reportaz-ceska-polarni-stanice-na-jiznim-polu
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Řeka III. řádu, jež své jméno nese až po výtoku z významného českého rybníku. Po celé délce svého 

toku je hodnocena jako znečištěná nebo silně znečištěná. Vlévá se do významného českého toku 

(79 říční km). Jeden z přítoků hledané řeky je po celém svém toku hodnocen jako neznečištěný. 

Povodí této řeky tvoří cca 8,7 % povodí řeky I. řádu pramenící v Česku. 

  řešení: 

Řeka III. řádu, jež vzniká soutokem české a zahraniční řeky na území cizího státu. Její tok je na území 

Česka hodnocen jako mírně znečištěný nebo znečištěný. Na hraničním pomezí se vlévá do významné 

řeky II. řádu. České povodí hledané řeky tvoří cca 55 % povodí řeky, do které se vlévá. Je tedy jejím 

významným přítokem.

  řešení:  

Řeka II. řádu pramení za hranicemi Česka. Po celé délce toku je hodnocena nejhůře jako znečištěná. 

V sídle, jež je označováni jako zahrada Čech, se vlévá do řeky I. řádu. Na této (hledané) řece 

se nachází čtvrtá nejobjemnější vodní nádrž na území Česka.

  řešení:

PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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

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. 

6 bodů1
a.   Dle popisu poznejte české řeky. 3 body
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a) salinita (v ‰) v místě, kde ústí druhá nejdelší řeka rozlohou třetího největšího státu světa 

do moře                         průměrná červencová teplota vzduchu (ve °C) hlavního města státu, na jehož 

území se rozkládá většina Mezopotámské nížiny

b) podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství (v %) ve státě, který vstoupil 

roku 2017 do NATO                       podíl služeb na tvorbě HDP (v %) v asijském státě, kde pramení řeka 

Hílmand

c) průměrný průtok vody (v m3/s) při ústí řeky, na níž se rozprostírá vodní nádrž Cahora Bassa               

                  průměrný roční úhrn srážek (v mm) nejdeštivějšího místa Jižní Ameriky

d) střední délka života mužů ve státě, kterému náleží Mentavajské ostrovy                     střední délka 

života mužů ve státě s nejvyšším přirozeným přírůstkem ze všech států pevninské Ameriky

S pomocí atlasu porovnejte číselné hodnoty. Pro porovnání použijte znaménka <, >, =. 
Za chybné odpovědi se body odečítají.

8 bodů2

b.   Okresy, kde řeky doplňované v předchozí úloze ústí, seřaďte dle níže uvedených 
kritérií od nejvyšší po nejnižší hodnoty. Za chybná seřazení se body odečítají. 

3 body

A) průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu 

 odpověď:    >    >

B) přirozený přírůstek/úbytek obyvatel 

 odpověď:    >    >

C) míra urbanizace 

 odpověď:    >    >
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12 bodů3
a.   Podle dílčích charakteristik přiřaďte k jednotlivým řádkům tabulky moře 

z nabídky. Jedno moře z nabídky zůstane nepřiřazeno. 
9 bodů

Andamanské moře     –     Čukotské moře     –     Jihočínské moře     –     Korálové moře

Labradorské moře     –     Ochotské moře     –     Rudé moře

moře
náleží

k Tichému 
oceánu

rozloha
větší než

3 mil. km2

maximální 
hloubka

přes 7 km

teplý 
mořský 
proud

salinita
alespoň
33 ‰

ANO ANO NE ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO

NE NE NE ANO NE

ANO NE NE NE NE

NE NE NE NE NE

NE NE NE ANO ANO

b.   Který jediný z ukazatelů by splňovalo moře, jež zůstalo nepřiřazené do tabulky? 1 bod

c.   K vypracování dalšího úkolu potřebujete moře z výše uvedené tabulky. Určete, 
zda jimi prochází rozhraní litosférických desek, či nikoliv. Pokud ano, tak 
doplňte, o jaký typ rozhraní  se jedná. Pokud mořem rozhraní neprochází, do tabulky 
vyplňte slovo „žádné“.

2 body

moře rozhraní – ANO/NE typ rozhraní

3. řádek tabulky

5. řádek tabulky
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stát UTC počet
obyvatel

čas, kdy zde
začíná přenos

sledovanost
v tento čas počet diváků

celkem:

9 bodů4
a.   V Aucklandu se má konat slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího 

matematického geografa světa, které bude živě vysíláno na Novém Zélandu, 
v Ománu, Bolívii, Středoafrické republice a Turkmenistánu. Slavnostní vyhlášení bude 
trvat přesně hodinu.

 Přenos by v každé z 5 zemí sledovalo mezi 2:00–6:00 tamního času přesně 10 % obyvatel 
daného státu, mezi 6:00–12:00 20 % obyvatel, mezi 12:00–19:00 50 % obyvatel, mezi 
19:00–23:00 80 % obyvatel a mezi 23:00–2:00 40 % obyvatel.

 Kolik milionů diváků (zaokrouhlete na celé miliony) bude přenos sledovat, pokud 
začne ve chvíli, kdy budou mít lidé v místě konání na hodinkách 20:00? Během výpočtu 
zodpovězte i následující dvě podotázky: Jaká bude v takovém případě procentuální 
sledovanost v Turkmenistánu? A jaký čas budou mít při začátku přenosu na správně 
seřízených hodinkách obyvatelé Bolívie?

 Nápověda: K výpočtu bude potřeba (kromě informací ze zadání) zohlednit časová pásma 
jednotlivých států a také jejich populační velikost.

4 body

i) Celková sledovanost přenosu (zaokrouhlete na celé číslo v milionech diváků): 

ii) Procentuální sledovanost v Turkmenistánu (uveďte pouze číselnou hodnotu): 

iii) Digitální čas na hodinkách diváků v Bolívii při začátku přenosu: 
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b.   Ve kterých dvou státech bude přenos sledovat v případě začátku slavnostní 
akce ve 20:00 novozélandského času nejméně diváků? Za chybné odpovědi 
se body odečítají.

2 body

c.   V kolik hodin novozélandského času by mělo slavnostní vyhlášení začínat 
(v jakou celou hodinu tamního času), tak aby jej sledovalo maximum diváků?

 Pro usnadnění máte na výběr ze 4 možností, avšak pozor, za chybnou odpověď 
se odečítají 2 body.

3 body

4:00     –     10:00     –     14:00     –     22:00

5 bodů5
a.   U každého ze čtyř českých měst určete, kolik z uvedených kritérií toto město 

splňuje (odpovídejte pouze formou čísla od 0 do 4).

 kritéria:
• ve městě žije více obyvatel než na Cookových ostrovech
• v okrese, kde dané město leží, je vyšší přirozený přírůstek obyvatel než v Portugalsku
• město eviduje vyšší průměrný roční úhrn srážek než africký Windhoek
• v kraji, kde dané město leží, se zemědělská půda podílí na využití ploch výrazněji 

(tj. větším dílem) než se solární energie podílí na obnovitelných zdrojích energie 
z pohledu celkové spotřeby obnovitelné energie na Kypru

4 body

b.   Jak se jmenuje jediné město v Královéhradeckém kraji, které splňuje všechna 
čtyři kritéria z první části úlohy?

1 bod

města:

Vimperk:

Česká Lípa:

Zbýšov: 

Hulín:
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, papír na poznámky

6 bodů6
Vyberte maximálně 3 hydrologické/oceánografické pojmy, který nepatří do řady 
dle zadaných kritérií. Body získáte vždy pouze za správné vyřešení celé řady.

a) Řeky vlévající se deltou do moře v tropickém klimatu.

Zambezi     /     Iravádí     /     Okavango     /     Orinoco     /     Chuang-che

b) Sladkovodní jezera vzniklá exogenní činností.

Tanganika     /     Štrbské pleso     /     Plitvická jezera     /     Šot Melrhir     /     Odlezelské jezero

c) Moře, jejichž mezinárodní vody jsou rozděleny mezi více než čtyři státy a vyskytuje se v nich 

významný teplý mořský proud.

Karibské moře   /    Tasmanovo moře    /    Beringovo moře    /    Arabské moře     /    Norské moře

d) Řeky se sněhovým odtokovým režimem.

Ob     /     Lena     /     Yellowstone     /     Garrona     /     Amur

e) Děje typické pro dolní tok řeky.

silná hloubková eroze      /      tvorba volných meandrů      /      silná  sedimentace      /   

zpomalování proudění     /     neckovitý tvar údolí

f) České přehradní nádrže vystavěné primárně za účelem hydroenergetického využití.

Nechranice     /     Nové Mlýny     /     Švihov     /     Slezská Harta     /     Vranov
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5 bodů7
Vyberte vždy pouze jednu správnou možnost doplňující tvrzení týkající se grafů vývoje počtu 
obyvatel ve vybraných městech světa. Počet obyvatel je v milionech.

Zdroj dat: luminocity3d.org, United Nations 2018

a) Vývoj populace ve vyspělých státech globálního severu zachycují      grafy A a E      /       
 grafy D a E      /      grafy A a C.

b) Graf B se vyznačuje výrazným poklesem počtu obyvatel, který nastal ve městě       
 Halab (Aleppo) při syrské občanské válce     /     Basra po bombardování Islámským státem / 
 Port-Au-Prince po zemětřesení.

c) Město ve státě, které se pravděpodobně současně nachází ve čtvrté fázi demografické   
 revoluce, znázorňuje      graf C      /      graf B      /      graf D.

d) Relativně největší nárůst počtu obyvatel mezi lety 1950–2000 má město zobrazené    
 v      grafu A      /      grafu C      /      grafu D.

e) Města, která v roce 2000 přesáhla hranici zařazení mezi megalopole, jsou zobrazena    
 v      grafech A, D, E a C      /      grafech C, D a E      /      ve všech grafech.
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8 bodů8
Do textu doplňte chybějící, případně vyberte správné údaje a informace.

Indický makroregion je, i přes relativně příznivý ekonomický růst (kolem     6     /     9     /     12      % 
ročně), druhou nejméně ekonomicky výkonnou oblastí světa (po Subsaharské Africe). Na světovém 
HDP se tato oblast podílí pouze     2,2     /     3,4     /     5,7      %. Jedná se však o světový makroregion, 
kde se koncentruje     18,4     /     22,6     /     23,7     % světové populace. Nicméně za zmínku stojí, 
že  ....................................................... (doplňte zemi) vykazuje v rámci makroregionu nejvyšší hodnoty HDI 
(72. místo na světě).

Od roku     1947     /     1950     /     1955     začalo toto území nabývat autonomie v podobě několika 
nově vzniklých států, z nichž nejvýznamnější je dnes Indie, gigantická země patřící do neformálního 
uskupení BRICSM (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a ................................................. (doplňte zemi)). 
Předpokládá se, že by mohla v blízké době ve svém rozvoji následovat Čínu a stát se dalším pólem 
dnešního multipolárního světa, vedle USA, Číny a EU. Současně však spíše než asijského tygra nebo 
draka připomíná dýchavičného slona.

Indie je zemí silného kontrastu. Na jedné straně se v Indii můžeme setkat s realitou, kdy tato země 
téměř přeskočila průmyslovou revoluci a vrhla se rovnou do té informační. Střední třída obyvatel 
postupně sílí (1995 3,5 mil. lidí, 2016 35 mil. lidí) a čím dál více oblastí Indie se kvalitou života 
přibližuje globálnímu Západu. Na druhé straně všudypřítomná chudoba je zdrcující. V současné 
době žije v chudobě více než    20    /    30    /    40    % obyvatel země, více než    20    /    30    /   40  % 
dětí mladších tří let trpí podvýživou, více než     čtvrtina     /     třetina     /     polovina      obyvatel 
nemá přístup k odpovídající zdravotní péči a asi     300     /     450     /     600     milionů lidí nemá 
vlastní záchod. Celkově bychom tedy mohli říct, že Indie bohatne, ale mnoho Indů zůstává chudých.

Existují zde limitující faktory, které jsou někdy příčinou, jindy důsledkem chudoby obyvatel této 
obrovské země. Samotný hinduistický systém a kulturní heterogenita zahrnující ......................................... 
dělení obyvatel je zásadním problémem odborně nazývaným bariéra sociální mobility. Dalšími 
limitujícími skutečnostmi jsou: nízká míra urbanizace (     48     /     58     /     68     % obyvatel žije 
na venkově), zaostalá dopravní infrastruktura i inženýrské sítě, problém s dostatkem energie, 
nedostatek vodních zdrojů, záporná .................................................................. zahraničního obchodu (import 
převyšuje export), vysoká míra ................................................................... (nárůst všeobecné cenové hladiny 
zboží), masová nevzdělanost a diferenciace ve vzdělání (vzdělaných je pouze      43     /     53     /     
63     % žen), geopolitické napětí s Pákistánem, ................................................................ (systém protěžování 
rodinných příslušníků např. do politických nebo úřednických pozic) a korupce či samotné přelidnění 
(některé státy mají vyšší hustotu zalidnění než Belgie, Bihár a Uttarpradéš se pohybují v rozmezí 
800–1 000 obyv./km2).

Zdroje: Bičík a kol. 2019. hdr.undp.org/, Lauder 2018, Tomeš 2013, unicef.org, worldpopulationreview.com, Zavadilová 2017
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5 bodů9
Odpovězte na otázky založené na hydrogramech povodňových průtokových vln. Za chybné 
odpovědi se body odečítají.

a) Který hydrogram zachycuje porovnání mezi povodňovým průtokem s vysokým a nízkým   
 sklonem?

  odpověď: 

b) Hydrogram D zachycuje rozdíl mezi povodňovou vlnou v městském prostředí a  zalesněné   
 oblasti. Která křivka zachycuje vývoj průtoku v zalesněné oblasti?

  odpověď: 

c) Který hydrogram zachycuje porovnání mezi povodňovým průtokem s větší a menší plochou  
 povodí ?

  odpověď: 

d) Křivka které řeky má v hydrogramu B delší lag fázi (čas mezi normálním a povodňovým   
 průtokem)?

  odpověď: 

e) Křivka které řeky v hydrogramu A umožňuje vlastnostmi své povodňové vlny lepší podmínky  
 k evakuaci při časné předpovědi?

  odpověď: 
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a.   Z nabídky přiřaďte jevy do kauzálního diagramu tak, aby se zachovala logická 
návaznost. Za chybná přiřazení se body odečítají.

2 body

3 body10

Nabídka:

1) nedostatečná nabídka (obslužnost, práce, zábava)

2) mizející instituce a služby (školky, spolky, hospoda…)

3) snižující se aktivita a kvalita života

4) nedostatečná poptávka a slabý lidský kapitál 

b.   Pro jaký jev z nabídky je výše zobrazený kauzální diagram nejtypičtější? 1 bod

a) mezinárodní migrace

b) suburbanizace

c) vylidňování venkova

d) meziměstská migrace
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3 body11
Časové změny teploty půdy v závislosti na hloubce pod jejím povrchem popsal a shrnul do 4 zákonů 
francouzský matematik a fyzik J. B. Fourier (1768–1830).

I. Fourierův zákon

Časová perioda výkyvů teploty půdy se s rostoucí hloubkou nemění.

II. Fourierův zákon

Amplituda časových změn teploty půdy se s rostoucí hloubkou zmenšuje.

III. Fourierův zákon

Čas nástupu maxima a minima teploty se v denním (ročním) chodu zpožďuje přímo úměrně 
s rostoucí hloubkou.

IV. Fourierův zákon

Hloubky stálé denní a roční teploty se mají k sobě jako druhé odmocniny period jejich výkyvů.

S využitím výše uvedených zákonů rozhodněte o správnosti následujících tvrzení. Za chybné 
odpovědi se body odečítají.

a) Hloubka stálé roční teploty je stejná jako hloubka stálé denní teploty. 
            ANO   ×   NE

b) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou půdy v hloubce 35 cm je vyšší než rozdíl mezi   
 nejvyšší a nejnižší teplotou půdy v hloubce 65 cm 
            ANO   ×   NE

c) Nejnižší teploty dosáhne půda v hloubce 55 cm dříve než půda v hloubce 80 cm. 
            ANO   ×   NE
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Uvedený výzkum inspirovaný studií Great British Class Survey pod vedením M. Savage (........................) 

(doplňte oficiální zkratku názvu univerzity, kde výzkumník působí) byl v Česku proveden na vzorku 

4 039 respondentů (tedy      větší      /      menší       podíl populace než výzkum GBCS ve Spojeném 

království). Český výběr respondentů byl reprezentativní pro       kategorii 18–85 let      /      

ekonomicky aktivní obyvatelstvo      /      jinou věkovou kategorii.       Rozdělení do společenských tříd 

je určeno dle významu a míry třech druhů kapitálu: ekonomického, sociálního a lidského. 

Na rozdíl od britského průzkumu bylo v Česku identifikováno šest společenských tříd. V Česku 

chybí třída, kterou britský výzkum označuje ............................................. (uveďte anglický termín s velkým 

písmenem). Lidé, kteří by v naší zemi do této skupiny teoreticky měli spadat, nemají plně rozvinutý 

jeden z uvedených kapitálů. V Česku jsou tedy zařazeni do zajištěné střední třídy a nastupující 

kosmopolitní třídy. Dohromady tyto dvě třídy zahrnují       více      /      stejně      /      méně       

než třetinu obyvatel Česka. Naše společnost je nicméně unikátní třídou ........................................................... 

(název třídy), která se v Británii nevyskytuje. Jedna z příčin existence této venkovské třídy je 

roztříštěná sídelní struktura Česka.

Druhou stranu spektra u nás tvoří tzv. strádající třída (v britském výzkumu označována jako 

.............................................. (uveďte anglický termín s velkým písmenem)). Tato nejchudší vrstva obyvatel 

ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, volný papír na poznámky

Pro řešení úloh praktické části je nezbytné vycházet z online příspěvku na zpravodajském 
serveru Českého rozhlasu pojednávajícím o stratifikaci české společnosti, konkrétně o jejím 
socioprostorovém rozdělení. 
Dostupné zde:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_
zlo

5 bodů12
Na základě informací z článku doplňte text, případně rozhodněte o správné možnosti.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_zlo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_zlo
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6 bodů13
a.   Jednotlivé společenské třídy mají dle článku rozdílnou životní úroveň. Část 

české společnosti se častěji potýká například s finančními problémy a následně 
i s exekucemi. Pro jaké dvě třídy jsou exekuce nejvíce příznačné?

1 bod

má v Česku       vyšší      /      stejný      /      nižší       podíl na populaci než v Británii.

Výzkum se také zabýval spokojeností lidí s vlastním životem. Kromě různě diferencovaných údajů 

se vyskytl i jeden relativně vyrovnaný. Ukazuje se, že všechny třídy jsou podobně spokojeny 

s množstvím a využitím .....................................................

V pocitu, že se jednotlivec může otevřeně vyjadřovat k nedostatkům ve společnosti a zároveň 

aktivně ovlivňovat dění ve své obci, zajištěná střední třída       převyšuje třídu      /      zaostává 

za třídou       s označením nastupující kosmopolitní.

b.   Ve kterém kraji Česka jsou tyto třídy nejvíce zastoupeny? 1 bod

Celkový počet osob v exekuci byl v Česku k roku 2019 vyšší než 0,5 milionu. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

V okrese Brno-venkov je podíl obyvatel v exekuci výrazně vyšší než v okrese Brno-město. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Ve správních obvodech ORP Most a Chomutov celkový počet exekucí dokonce převyšuje počet osob 
ve věku nad 15 let, kteří zde žijí. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Přestože došlo ve většině českých krajů mezi lety 2016 až 2019 ke snížení podílu obyvatel v exekuci, 
vzrostl ve všech krajích s výjimkou Prahy průměrný počet exekucí na osobu. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

c.   S využitím internetových stránek http://mapaexekuci.cz/ rozhodněte 
o pravdivosti následujících tvrzení. Za chybná rozhodnutí se body odečítají.

4 body

http://mapaexekuci.cz/
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V článku (specificky v rámci charakteristiky třídy místních vazeb) je zmíněno, že je Česko unikátní 

z hlediska velkého počtu malých obcí. Který ze signatářských států Římských smluv z roku 1957 má 

podobně rozdrobenou sídelní strukturu jako Česko a dokonce více než 35 000 obcí?

 řešení: 

Který stát, jenž se k Evropské unii připojil v průběhu 90. let 20. století, má naopak po posledních 

územně-správních reformách méně než 100 obcí?

 řešení: 

Ve kterém roce z nabídky: 1920 / 1950 / 1980 / 2010 byl na území Česka nejmenší počet obcí jako 

nejnižších fungujících územně-správních celků? V příslušném období byl oproti ostatním rokům 

výrazně redukován počet těch nejmenších obcí (do 200 obyvatel), které byly ve většině případů 

z administrativního hlediska součástí větších, tzv. střediskových obcí v jejich blízkém okolí.

 řešení: 

Jediná území v Česku, která nespadají do samosprávné působnosti žádné obce, jsou vojenské újezdy. 

Ty jsou u nás v současnosti celkem čtyři. Na území jakého okresu leží ten, který je plošně největší?

 řešení: 

4 body14
K zodpovězení následujících 4 otázek této úlohy můžeš využít jakékoliv informační zdroje 
(hledat libovolně na internetu apod.).

5 bodů15

a.   Pokud by se česká vláda rozhodla pomoci kraji z otázky 13b ve snižování počtu 
obyvatel spadajících do strádající třídy, která z uvedených opatření by k tomuto 
cíli nepřispěla? Vyberte všechny správné možnosti. Za chybně vybrané možnosti se body 
odečítají.

4 body

a) rozšířit a zefektivnit spolupráci mezi vzdělávacím systémem na straně jedné a praxí a trhem 
práce na straně druhé

b) zvýšit sumy rodičovské či mateřské dovolené, příspěvek na bydlení a jiné sociální dávky 
pro zajištění kvalitnějšího rodinného zázemí

c) investovat do tradičního průmyslu, ve snaze o snížení nátlaku na rekvalifikaci pracovní 
síly a obnovení původních průmyslových aktivit
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d) dobudovat páteřní dopravní infrastruktury, které pomohou zajistit efektivní vnější a vnitřní 
dopravní propojení kraje

e) podpořit investice do školství z hlediska infrastruktury, vybavení, dalšího vzdělávání učitelů či 
podpory talentovaných studentů, aby mohly školy aktivně reagovat na požadavky trhu práce

f) odstranit staré ekologické zátěže a zlepšit stav krajiny a složek životního prostředí

g) nuceně, cíleně, strategicky a selektivně přesouvat vybrané skupiny kvalifikované pracovní 
síly z jiných krajů

h) v součinnosti s místními orgány zajistit politické a ekonomické prostředí pro příliv tzv. foreign 
direct investment (FDI)

i) zabránit tzv. brain drain pomocí výstavby nových moderních velkokapacitních škol 
v jádrových oblastech regionu

j) realizovat programy zaměřené na zvýšení sounáležitosti obyvatel s místním regionem a zlepšit 
image regionu navenek

a) hrubý domácí produkt

b) volební účast

c) hustota zalidnění

d) nezaměstnanost

e) podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v průmyslu

b.   Prohlédněte si mapu znázorňující ohroženou třídu. Který z níže uvedených jevů 
by tato mapa mohla mimo jiné také znázorňovat?

1 bod
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4 body16
Pomocí článku porovnejte hodnoty v tabulce (používejte matematická znaménka >, <, =).

suma procentuálního podílu obyvatel 
tradiční pracující třídy a třídy místních 

vazeb v Ústeckém kraji

procento nejzastoupenější třídy obyvatel 
v kraji, který je charakterizován nejnižší 

mírou urbanizace

podíl nastupující kosmopolitní třídy 
v euroregionu Glaciensis

podíl společenské třídy, jejíž členové 
nejspíše navštíví divadlo nebo galerii 

v euroregionu Bílé Karpaty

celostátní podíl společenské třídy, která 
je nespokojená s ekonomickou situací 
Česka a zároveň disponuje nejnižším 

počtem sociálních vazeb s lidmi, kteří jim 
mohou nabídnout pomoc v osobní krizi

celostátní podíl společenské třídy, 
které se bude pravděpodobně 

s příchodem průmyslu 4.0 zvyšovat 
míra nezaměstnanosti i přes nyní 
dostatečnou kvalifikaci a vzdělání 

pro nejčastěji obsazované pracovní 
pozice jejich příslušníků

podíl společenské třídy, která nebyla 
popsána ve Velké Británii

podíl hlavní potenciální základny 
(společenské třídy) budoucí české 

společenské třídy s extrémně vysokými 
hodnotami všech typů kapitálu

a) Odmítnutí regulace trhu se zemědělskou půdou a posílení ochrany práv vlastníků půdy,   

 zajištění dostupnější veřejné dopravy a budování kvalitní infrastruktury na venkově.

 kraje:       Praha      /      Pardubický      /      Královéhradecký      /      Moravskoslezský

b) Nepřipuštění povinnosti obou rodičů vystřídat se během rodičovské dovolené, vytvoření   

 programů pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

 kraje:       Ústecký      /      Karlovarský      /      Liberecký      /      Jihomoravský

6 bodů17
Představte se, že jste lídr politické strany a plánujete volební kampaň. Ve kterém 
z nabízených krajů se vám podaří pravděpodobně oslovit poměrově nejvíce voličů 
ze společenské třídy, pro kterou jsou navrženy jednotlivé body volebního programu? 
Každá kombinace volebních prohlášení je zaměřena na jednu dominantní třídu v jednom 
z nabízených krajů.
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c) Zrušení daně z příjmu a zamezení progresivnímu zdanění. Prosazení dobrovolného    

 vstupného do galerií a muzeí.

 kraje:       Plzeňský      /      Praha      /      Ústecký      /      Liberecký

d) Rozvoj v oblasti IT, podpora využívání nástrojů digitálního vzdělávání; zavedení    

 elektronických voleb. Prosazení dostupnosti a variability dobrovolné péče o předškolní děti.

 kraje:       Zlínský      /      Olomoucký      /      Moravskoslezský      /      Jihomoravský

e) Zvýšení základní výměry důchodů a minimální mzdy; vytvoření programů pro podporu   

 dlouhodobě nezaměstnaných a zabránění nepřiměřenému úročení půjček a dluhů.

 kraje:       Jihočeský      /      Karlovarský      /      Vysočina      /      Liberecký

f) Podpora nezávislých neziskových kulturních aktivit (divadla, festivaly, hudební projekty   

 atp.); podpora programů celoživotního vzdělávání; zkvalitnění systému ochrany zeleně 

 ve městech a digitalizace státní správy.

 kraje:       Vysočina      /      Praha      /      Středočeský      /      Zlínský
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PRÁCE S ATLASEMPRÁCE S ATLASEM
Celkem 40 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

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. 

6 bodů1

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod, za chybnou odpověď jeden bod odečíst. Minimum bodů 
za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

Řeka III. řádu, jež své jméno nese až po výtoku z významného českého rybníku. Po celé délce svého 

toku je hodnocena jako znečištěná nebo silně znečištěná. Vlévá se do významného českého toku 

(79 říční km). Jeden z přítoků hledané řeky je po celém svém toku hodnocen jako neznečištěný. 

Povodí této řeky tvoří cca 8,7 % povodí řeky I. řádu pramenící v Česku. 

 řešení: ... Sázava ...

Řeka III. řádu, jež vzniká soutokem české a zahraniční řeky na území cizího státu. Její tok je na území 

Česka hodnocen jako mírně znečištěný nebo znečištěný. Na hraničním pomezí se vlévá do významné 

řeky II. řádu. České povodí hledané řeky tvoří cca 55 % povodí řeky, do které se vlévá. Je tedy jejím 

významným přítokem.

 řešení: ... Dyje ... 

Řeka II. řádu pramení za hranicemi Česka. Po celé délce toku je hodnocena nejhůře jako znečištěná. 

V sídle, jež je označováni jako zahrada Čech, se vlévá do řeky I. řádu. Na této (hledané) řece 

se nachází čtvrtá nejobjemnější vodní nádrž na území Česka.

 řešení: ... Ohře ...

a.   Dle popisu poznejte české řeky. 3 body
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a) salinita (v ‰) v místě, kde ústí druhá nejdelší řeka rozlohou třetího největšího státu světa 

do moře         <         průměrná červencová teplota vzduchu (ve °C) hlavního města státu, na jehož 

území se rozkládá většina Mezopotámské nížiny

b) podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství (v %) ve státě, který vstoupil 

roku 2017 do NATO         <         podíl služeb na tvorbě HDP (v %) v asijském státě, kde pramení řeka 

Hílmand

c) průměrný průtok vody (v m3/s) při ústí řeky, na níž se rozprostírá vodní nádrž Cahora Bassa               

     >         průměrný roční úhrn srážek (v mm) nejdeštivějšího místa Jižní Ameriky

d) střední délka života mužů ve státě, kterému náleží Mentavajské ostrovy         =         střední délka 

života mužů ve státě s nejvyšším přirozeným přírůstkem ze všech států pevninské Ameriky

Hodnocení: Za každé správné seřazení 1 bod, za chybné seřazení jeden bod odečíst. Minimum bodů 
za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

S pomocí atlasu porovnejte číselné hodnoty. Pro porovnání použijte znaménka <, >, =. 
Za chybné odpovědi se body odečítají.

8 bodů2

b.   Okresy, kde řeky doplňované v předchozí úloze ústí, seřaďte dle níže uvedených 
kritérií od nejvyšší po nejnižší hodnoty. Za chybná seřazení se body odečítají. 

3 body

Hodnocení: Za každé správně uvedené znaménko 2 body, za chybnou odpověď 2 body odečíst. 
Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

A) průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu 

 odpověď: … Litoměřice … > … Praha-západ … > … Břeclav ...

B) přirozený přírůstek/úbytek obyvatel 

 odpověď: … Praha-západ … > … Litoměřice … > … Břeclav ...

C) míra urbanizace 

 odpověď: … Litoměřice … > … Břeclav …  > … Praha-západ ...
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12 bodů3
a.   Podle dílčích charakteristik přiřaďte k jednotlivým řádkům tabulky moře 

z nabídky. Jedno moře z nabídky zůstane nepřiřazeno. 
9 bodů

Andamanské moře     –     Čukotské moře     –     Jihočínské moře     –     Korálové moře

Labradorské moře     –     Ochotské moře     –     Rudé moře

moře
náleží

k Tichému 
oceánu

rozloha
větší než

3 mil. km2

maximální 
hloubka

přes 7 km

teplý 
mořský 
proud

salinita
alespoň
33 ‰

Jihočínské moře ANO ANO NE ANO ANO

Korálové moře ANO ANO ANO ANO ANO

Andamanské moře NE NE NE ANO NE

Ochotské moře ANO NE NE NE NE

Čukotské moře NE NE NE NE NE

Labradorské moře NE NE NE ANO ANO

Hodnocení: Za každé správně přiřazené moře 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

b.   Který jediný z ukazatelů by splňovalo moře, jež zůstalo nepřiřazené do tabulky? 1 bod

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: salinita alespoň 33 ‰

c.   K vypracování dalšího úkolu potřebujete moře z výše uvedené tabulky. Určete, 
zda jimi prochází rozhraní litosférických desek, či nikoliv. Pokud ano, tak 
doplňte, o jaký typ rozhraní  se jedná. Pokud mořem rozhraní neprochází, do tabulky 
vyplňte slovo „žádné“.

2 body

Hodnocení: Za kompletně správně vyplněnou tabulku udělit 2 body. Body nelze nijak dělit.
Řešení: Viz tabulka.

moře rozhraní – ANO/NE typ rozhraní

3. řádek tabulky ANO transformní

5. řádek tabulky NE žádné
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stát UTC počet
obyvatel

čas, kdy zde
začíná přenos

sledovanost
v tento čas počet diváků

Nový Zéland +12 4 438 400 20:00 80 % 3 550 720

Omán +4 3 286 900 12:00 50 % 1 643 450

Bolívie -4 10 800 900 4:00 10 % 1 080 090

Středoafrická
republika +1 5 391 500 9:00 20 % 1 078 300

Turkmenistán +5 5 231 400 13:00 50 % 2 615 700

celkem: 9 968 260

Hodnocení: Za správnou odpověď na otázku i) udělit 2 body. Za správné odpovědi na otázky ii) a iii) 
po 1 bodu.

9 bodů4
a.   V Aucklandu se má konat slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího 

matematického geografa světa, které bude živě vysíláno na Novém Zélandu, 
v Ománu, Bolívii, Středoafrické republice a Turkmenistánu. Slavnostní vyhlášení bude 
trvat přesně hodinu.

 Přenos by v každé z 5 zemí sledovalo mezi 2:00–6:00 tamního času přesně 10 % obyvatel 
daného státu, mezi 6:00–12:00 20 % obyvatel, mezi 12:00–19:00 50 % obyvatel, mezi 
19:00–23:00 80 % obyvatel a mezi 23:00–2:00 40 % obyvatel.

 Kolik milionů diváků (zaokrouhlete na celé miliony) bude přenos sledovat, pokud 
začne ve chvíli, kdy budou mít lidé v místě konání na hodinkách 20:00? Během výpočtu 
zodpovězte i následující dvě podotázky: Jaká bude v takovém případě procentuální 
sledovanost v Turkmenistánu? A jaký čas budou mít při začátku přenosu na správně 
seřízených hodinkách obyvatelé Bolívie?

 Nápověda: K výpočtu bude potřeba (kromě informací ze zadání) zohlednit časová pásma 
jednotlivých států a také jejich populační velikost.

4 body

i) Celková sledovanost přenosu (zaokrouhlete na celé číslo v milionech diváků): ... 10 ...

ii) Procentuální sledovanost v Turkmenistánu (uveďte pouze číselnou hodnotu): ... 50 ...

iii) Digitální čas na hodinkách diváků v Bolívii při začátku přenosu: ... 04:00 ...

Řešení: Viz text (výpočet viz tabulka).
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b.   Ve kterých dvou státech bude přenos sledovat v případě začátku slavnostní 
akce ve 20:00 novozélandského času nejméně diváků? Za chybné odpovědi 
se body odečítají.

2 body

Hodnocení: Za každý správně určený stát 1 bod, za chybný stát 1 bod odečíst. Minimální počet bodů 
je 0.
Řešení: v Bolívii a Středoafrické republice

c.   V kolik hodin novozélandského času by mělo slavnostní vyhlášení začínat 
(v jakou celou hodinu tamního času), tak aby jej sledovalo maximum diváků?

 Pro usnadnění máte na výběr ze 4 možností, avšak pozor, za chybnou odpověď 
se odečítají 2 body.

3 body

Hodnocení: Za správný výsledek udělit 3 body, za chybně vybranou variantu odpovědi 2 body odečíst. 
Minimální počet bodů je 0.
Řešení: 4:00 (sledovanost v jednotlivých variantách: 4:00 = 15 354 680, 10:00 = 9 296 560, 14:00 = 
13 102 730, 22:00 = 11 048 350)

4:00     –     10:00     –     14:00     –     22:00

5 bodů5
a.   U každého ze čtyř českých měst určete, kolik z uvedených kritérií toto město 

splňuje (odpovídejte pouze formou čísla od 0 do 4).

 kritéria:
• ve městě žije více obyvatel než na Cookových ostrovech
• v okrese, kde dané město leží, je vyšší přirozený přírůstek obyvatel než v Portugalsku
• město eviduje vyšší průměrný roční úhrn srážek než africký Windhoek
• v kraji, kde dané město leží, se zemědělská půda podílí na využití ploch výrazněji 

(tj. větším dílem) než se solární energie podílí na obnovitelných zdrojích energie 
z pohledu celkové spotřeby obnovitelné energie na Kypru

4 body

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

b.   Jak se jmenuje jediné město v Královéhradeckém kraji, které splňuje všechna 
čtyři kritéria z první části úlohy?

1 bod

Hodnocení: Za správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Rychnov nad Kněžnou

města:

Vimperk: … 2 …

Česká Lípa:… 3 … 

Zbýšov: … 3 … 

Hulín: … 1 … 
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, papír na poznámky

6 bodů6
Vyberte maximálně 3 hydrologické/oceánografické pojmy, který nepatří do řady 
dle zadaných kritérií. Body získáte vždy pouze za správné vyřešení celé řady.

Hodnocení: Za každé správné řešení celé řady 1 bod.
Řešení: Viz text.

a) Řeky vlévající se deltou do moře v tropickém klimatu.

Zambezi     /     Iravádí     /     Okavango     /     Orinoco     /     Chuang-che

b) Sladkovodní jezera vzniklá exogenní činností.

Tanganika     /     Štrbské pleso     /     Plitvická jezera     /     Šot Melrhir     /     Odlezelské jezero

c) Moře, jejichž mezinárodní vody jsou rozděleny mezi více než čtyři státy a vyskytuje se v nich 

významný teplý mořský proud.

Karibské moře   /    Tasmanovo moře    /    Beringovo moře    /    Arabské moře     /    Norské moře

d) Řeky se sněhovým odtokovým režimem.

Ob     /     Lena     /     Yellowstone     /     Garrona     /     Amur

e) Děje typické pro dolní tok řeky.

silná hloubková eroze      /      tvorba volných meandrů      /      silná  sedimentace      /   

zpomalování proudění     /     neckovitý tvar údolí

f) České přehradní nádrže vystavěné primárně za účelem hydroenergetického využití.

Nechranice     /     Nové Mlýny     /     Švihov     /     Slezská Harta     /     Vranov
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5 bodů7
Vyberte vždy pouze jednu správnou možnost doplňující tvrzení týkající se grafů vývoje počtu 
obyvatel ve vybraných městech světa. Počet obyvatel je v milionech.

Zdroj dat: luminocity3d.org, United Nations 2018

Hodnocení: Za správně vybranou možnost udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.

a) Vývoj populace ve vyspělých státech globálního severu zachycují      grafy A a E      /       
 grafy D a E      /      grafy A a C.

b) Graf B se vyznačuje výrazným poklesem počtu obyvatel, který nastal ve městě       
 Halab (Aleppo) při syrské občanské válce     /     Basra po bombardování Islámským státem / 
 Port-Au-Prince po zemětřesení.

c) Město ve státě, které se pravděpodobně současně nachází ve čtvrté fázi demografické   
 revoluce, znázorňuje      graf C      /      graf B      /      graf D.

d) Relativně největší nárůst počtu obyvatel mezi lety 1950–2000 má město zobrazené    
 v      grafu A      /      grafu C      /      grafu D.

e) Města, která v roce 2000 přesáhla hranici zařazení mezi megalopole, jsou zobrazena    
 v      grafech A, D, E a C      /      grafech C, D a E      /      ve všech grafech.
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8 bodů8
Do textu doplňte chybějící, případně vyberte správné údaje a informace.

Indický makroregion je, i přes relativně příznivý ekonomický růst (kolem     6     /     9     /     12      % 
ročně), druhou nejméně ekonomicky výkonnou oblastí světa (po Subsaharské Africe). Na světovém 
HDP se tato oblast podílí pouze     2,2     /     3,4     /     5,7      %. Jedná se však o světový makroregion, 
kde se koncentruje     18,4     /     22,6     /     23,7     % světové populace. Nicméně za zmínku stojí, 
že  ... Šrí Lanka ... (doplňte zemi) vykazuje v rámci makroregionu nejvyšší hodnoty HDI (72. místo 
na světě).

Od roku     1947     /     1950     /     1955     začalo toto území nabývat autonomie v podobě několika 
nově vzniklých států, z nichž nejvýznamnější je dnes Indie, gigantická země patřící do neformálního 
uskupení BRICSM (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a ... Mexiko ... (doplňte zemi)). 
Předpokládá se, že by mohla v blízké době ve svém rozvoji následovat Čínu a stát se dalším pólem 
dnešního multipolárního světa, vedle USA, Číny a EU. Současně však spíše než asijského tygra nebo 
draka připomíná dýchavičného slona.

Indie je zemí silného kontrastu. Na jedné straně se v Indii můžeme setkat s realitou, kdy tato země 
téměř přeskočila průmyslovou revoluci a vrhla se rovnou do té informační. Střední třída obyvatel 
postupně sílí (1995 3,5 mil. lidí, 2016 35 mil. lidí) a čím dál více oblastí Indie se kvalitou života 
přibližuje globálnímu Západu. Na druhé straně všudypřítomná chudoba je zdrcující. V současné 
době žije v chudobě více než    20    /    30    /    40    % obyvatel země, více než    20    /    30    /   40  % 
dětí mladších tří let trpí podvýživou, více než     čtvrtina     /     třetina     /     polovina      obyvatel 
nemá přístup k odpovídající zdravotní péči a asi     300     /     450     /     600     milionů lidí nemá 
vlastní záchod. Celkově bychom tedy mohli říct, že Indie bohatne, ale mnoho Indů zůstává chudých.

Existují zde limitující faktory, které jsou někdy příčinou, jindy důsledkem chudoby obyvatel této 
obrovské země. Samotný hinduistický systém a kulturní heterogenita zahrnující ... kastovní ... dělení 
obyvatel je zásadním problémem odborně nazývaným bariéra sociální mobility. Dalšími 
limitujícími skutečnostmi jsou: nízká míra urbanizace (     48     /     58     /     68     % obyvatel žije 
na venkově), zaostalá dopravní infrastruktura i inženýrské sítě, problém s dostatkem energie, 
nedostatek vodních zdrojů, záporná ... bilance ... zahraničního obchodu (import převyšuje 
export), vysoká míra ... inflace ... (nárůst všeobecné cenové hladiny zboží), masová nevzdělanost 
a diferenciace ve vzdělání (vzdělaných je pouze      43     /     53     /     63     % žen), geopolitické 
napětí s Pákistánem, ... nepotismus ... (systém protěžování rodinných příslušníků 
např. do politických nebo úřednických pozic) a korupce či samotné přelidnění (některé státy mají 
vyšší hustotu zalidnění než Belgie, Bihár a Uttarpradéš se pohybují v rozmezí 800–1 000 obyv./km2).

Hodnocení: Za každou správně doplněnou či vybranou možnost udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Zdroje: Bičík a kol. 2019. hdr.undp.org/, Lauder 2018, Tomeš 2013, unicef.org, worldpopulationreview.com, Zavadilová 2017
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5 bodů9
Odpovězte na otázky založené na hydrogramech povodňových průtokových vln. Za chybné 
odpovědi se body odečítají.

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

a) Který hydrogram zachycuje porovnání mezi povodňovým průtokem s vysokým a nízkým   
 sklonem?
  odpověď: Hydrogram B
b) Hydrogram D zachycuje rozdíl mezi povodňovou vlnou v městském prostředí a  zalesněné   
 oblasti. Která křivka zachycuje vývoj průtoku v zalesněné oblasti?
  odpověď: viii)
c) Který hydrogram zachycuje porovnání mezi povodňovým průtokem s větší a menší plochou  
 povodí ?
  odpověď: Hydrogram A
d) Křivka které řeky má v hydrogramu B delší lag fázi (čas mezi normálním a povodňovým   
 průtokem)?
  odpověď: iii)
e) Křivka které řeky v hydrogramu A umožňuje vlastnostmi své povodňové vlny lepší podmínky  
 k evakuaci při časné předpovědi?
  odpověď: i)
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a.   Z nabídky přiřaďte jevy do kauzálního diagramu tak, aby se zachovala logická 
návaznost. Za chybná přiřazení se body odečítají.

2 body

Hodnocení: Za každé správné doplnění udělit 0,5 bodu. Za chybná přiřazení 0,5 bodu odečíst. Minimum 
bodů za úlohu je 0.
Řešení: A – 4; B – 2; C – 1; D – 3 

3 body10

Nabídka:

1) nedostatečná nabídka (obslužnost, práce, zábava)

2) mizející instituce a služby (školky, spolky, hospoda…)

3) snižující se aktivita a kvalita života

4) nedostatečná poptávka a slabý lidský kapitál 

b.   Pro jaký jev z nabídky je výše zobrazený kauzální diagram nejtypičtější? 1 bod

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

a) mezinárodní migrace

b) suburbanizace

c) vylidňování venkova

d) meziměstská migrace
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3 body11
Časové změny teploty půdy v závislosti na hloubce pod jejím povrchem popsal a shrnul do 4 zákonů 
francouzský matematik a fyzik J. B. Fourier (1768–1830).

I. Fourierův zákon

Časová perioda výkyvů teploty půdy se s rostoucí hloubkou nemění.

II. Fourierův zákon

Amplituda časových změn teploty půdy se s rostoucí hloubkou zmenšuje.

III. Fourierův zákon

Čas nástupu maxima a minima teploty se v denním (ročním) chodu zpožďuje přímo úměrně 
s rostoucí hloubkou.

IV. Fourierův zákon

Hloubky stálé denní a roční teploty se mají k sobě jako druhé odmocniny period jejich výkyvů.

S využitím výše uvedených zákonů rozhodněte o správnosti následujících tvrzení. Za chybné 
odpovědi se body odečítají.

Hodnocení: Za každé správné posouzené tvrzení udělit 1 bod. Za chybně posouzená tvrzení odečíst 
1 bod. Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

a) Hloubka stálé roční teploty je stejná jako hloubka stálé denní teploty. 
            ANO   ×   NE

b) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou půdy v hloubce 35 cm je vyšší než rozdíl mezi   
 nejvyšší a nejnižší teplotou půdy v hloubce 65 cm 
            ANO   ×   NE

c) Nejnižší teploty dosáhne půda v hloubce 55 cm dříve než půda v hloubce 80 cm. 
            ANO   ×   NE
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ˇ̌PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, volný papír na poznámky

Pro řešení úloh praktické části je nezbytné vycházet z online příspěvku na zpravodajském 
serveru Českého rozhlasu pojednávajícím o stratifikaci české společnosti, konkrétně o jejím 
socioprostorovém rozdělení. 
Dostupné zde:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_
zlo

5 bodů12
Na základě informací z článku doplňte text, případně rozhodněte o správné možnosti.

Uvedený výzkum inspirovaný studií Great British Class Survey pod vedením M. Savage (... LSE ...) 

(doplňte oficiální zkratku názvu univerzity, kde výzkumník působí) byl v Česku proveden na vzorku 

4 039 respondentů (tedy      větší      /      menší       podíl populace než výzkum GBCS ve Spojeném 

království). Český výběr respondentů byl reprezentativní pro       kategorii 18–85 let      /      

ekonomicky aktivní obyvatelstvo      /      jinou věkovou kategorii.       Rozdělení do společenských 

tříd je určeno dle významu a míry třech druhů kapitálu: ekonomického, sociálního a lidského. 

Na rozdíl od britského průzkumu bylo v Česku identifikováno šest společenských tříd. V Česku chybí 

třída, kterou britský výzkum označuje ... Elite ... (uveďte anglický termín s velkým písmenem). Lidé, 

kteří by v naší zemi do této skupiny teoreticky měli spadat, nemají plně rozvinutý jeden z uvedených 

kapitálů. V Česku jsou tedy zařazeni do zajištěné střední třídy a nastupující kosmopolitní třídy. 

Dohromady tyto dvě třídy zahrnují       více      /      stejně      /      méně       než třetinu obyvatel Česka. 

Naše společnost je nicméně unikátní třídou ... místních vazeb ... (název třídy), která se v Británii 

nevyskytuje. Jedna z příčin existence této venkovské třídy je roztříštěná sídelní struktura Česka.

Druhou stranu spektra u nás tvoří tzv. strádající třída (v britském výzkumu označována jako 

... Precariat ... (uveďte anglický termín s velkým písmenem)). Tato nejchudší vrstva obyvatel 

má v Česku       vyšší      /      stejný      /      nižší       podíl na populaci než v Británii.

Výzkum se také zabýval spokojeností lidí s vlastním životem. Kromě různě diferencovaných údajů 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_zlo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_zlo
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Hodnocení: Za každou správně doplněnou/vybranou možnost udělit 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

6 bodů13
a.   Jednotlivé společenské třídy mají dle článku rozdílnou životní úroveň. Část 

české společnosti se častěji potýká například s finančními problémy a následně 
i s exekucemi. Pro jaké dvě třídy jsou exekuce nejvíce příznačné?

1 bod

Hodnocení: Za každé správné rozhodnutí o pravdivosti udělit 1 bod. Za chybné rozhodnutí 1 bod 
odečíst. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

se vyskytl i jeden relativně vyrovnaný. Ukazuje se, že všechny třídy jsou podobně spokojeny 

s množstvím a využitím ... volného času ....

V pocitu, že se jednotlivec může otevřeně vyjadřovat k nedostatkům ve společnosti a zároveň 

aktivně ovlivňovat dění ve své obci, zajištěná střední třída       převyšuje třídu      /      zaostává 

za třídou       s označením nastupující kosmopolitní.

Hodnocení: Za kompletní správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: ohrožená třída, strádající třída

b.   Ve kterém kraji Česka jsou tyto třídy nejvíce zastoupeny? 1 bod

Hodnocení: Za správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Ústecký kraj

Celkový počet osob v exekuci byl v Česku k roku 2019 vyšší než 0,5 milionu. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

V okrese Brno-venkov je podíl obyvatel v exekuci výrazně vyšší než v okrese Brno-město. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Ve správních obvodech ORP Most a Chomutov celkový počet exekucí dokonce převyšuje počet osob 
ve věku nad 15 let, kteří zde žijí. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

Přestože došlo ve většině českých krajů mezi lety 2016 až 2019 ke snížení podílu obyvatel v exekuci, 
vzrostl ve všech krajích s výjimkou Prahy průměrný počet exekucí na osobu. 
          PRAVDA   ×   NEPRAVDA

c.   S využitím internetových stránek http://mapaexekuci.cz/ rozhodněte 
o pravdivosti následujících tvrzení. Za chybná rozhodnutí se body odečítají.

4 body

http://mapaexekuci.cz/
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Hodnocení: Za každou správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.

4 body14
K zodpovězení následujících 4 otázek této úlohy můžeš využít jakékoliv informační zdroje 
(hledat libovolně na internetu apod.).
V článku (specificky v rámci charakteristiky třídy místních vazeb) je zmíněno, že je Česko unikátní 

z hlediska velkého počtu malých obcí. Který ze signatářských států Římských smluv z roku 1957 má 

podobně rozdrobenou sídelní strukturu jako Česko a dokonce více než 35 000 obcí?

 řešení: ... Francie ...

Který stát, jenž se k Evropské unii připojil v průběhu 90. let 20. století, má naopak po posledních 

územně-správních reformách méně než 100 obcí?

 řešení: ... Dánsko ... 

Ve kterém roce z nabídky: 1920 / 1950 / 1980 / 2010 byl na území Česka nejmenší počet obcí jako 

nejnižších fungujících územně-správních celků? V příslušném období byl oproti ostatním rokům 

výrazně redukován počet těch nejmenších obcí (do 200 obyvatel), které byly ve většině případů 

z administrativního hlediska součástí větších, tzv. střediskových obcí v jejich blízkém okolí.

 řešení: ... 1980 ...

Jediná území v Česku, která nespadají do samosprávné působnosti žádné obce, jsou vojenské újezdy. 

Ty jsou u nás v současnosti celkem čtyři. Na území jakého okresu leží ten, který je plošně největší?

 řešení: ... Karlovy Vary ... 
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5 bodů15
a.   Pokud by se česká vláda rozhodla pomoci kraji z otázky 13b ve snižování počtu 

obyvatel spadajících do strádající třídy, která z uvedených opatření by k tomuto 
cíli nepřispěla? Vyberte všechny správné možnosti. Za chybně vybrané možnosti se body 
odečítají.

4 body

a) rozšířit a zefektivnit spolupráci mezi vzdělávacím systémem na straně jedné a praxí a trhem 
práce na straně druhé

b) zvýšit sumy rodičovské či mateřské dovolené, příspěvek na bydlení a jiné sociální dávky 
pro zajištění kvalitnějšího rodinného zázemí

c) investovat do tradičního průmyslu, ve snaze o snížení nátlaku na rekvalifikaci pracovní 
síly a obnovení původních průmyslových aktivit

d) dobudovat páteřní dopravní infrastruktury, které pomohou zajistit efektivní vnější a vnitřní 
dopravní propojení kraje

e) podpořit investice do školství z hlediska infrastruktury, vybavení, dalšího vzdělávání učitelů či 
podpory talentovaných studentů, aby mohly školy aktivně reagovat na požadavky trhu práce

f) odstranit staré ekologické zátěže a zlepšit stav krajiny a složek životního prostředí

g) nuceně, cíleně, strategicky a selektivně přesouvat vybrané skupiny kvalifikované pracovní 
síly z jiných krajů

h) v součinnosti s místními orgány zajistit politické a ekonomické prostředí pro příliv tzv. foreign 
direct investment (FDI)

i) zabránit tzv. brain drain pomocí výstavby nových moderních velkokapacitních škol 
v jádrových oblastech regionu

j) realizovat programy zaměřené na zvýšení sounáležitosti obyvatel s místním regionem a zlepšit 
image regionu navenek

Hodnocení: Za správnou vybranou možnost udělit 1 bod. Za chybně vybranou možnost 1 bod odečíst. 
Minimum bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
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b.   Prohlédněte si mapu znázorňující ohroženou třídu. Který z níže uvedených jevů 
by tato mapa mohla mimo jiné také znázorňovat?

1 bod

a) hrubý domácí produkt

b) volební účast

c) hustota zalidnění

d) nezaměstnanost

e) podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v průmyslu

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

4 body16
Pomocí článku porovnejte hodnoty v tabulce (používejte matematická znaménka >, <, =).

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

suma procentuálního podílu obyvatel 
tradiční pracující třídy a třídy místních 

vazeb v Ústeckém kraji
>

procento nejzastoupenější třídy obyvatel 
v kraji, který je charakterizován nejnižší 

mírou urbanizace

podíl nastupující kosmopolitní třídy 
v euroregionu Glaciensis <

podíl společenské třídy, jejíž členové 
nejspíše navštíví divadlo nebo galerii 

v euroregionu Bílé Karpaty

celostátní podíl společenské třídy, která 
je nespokojená s ekonomickou situací 
Česka a zároveň disponuje nejnižším 

počtem sociálních vazeb s lidmi, kteří jim 
mohou nabídnout pomoc v osobní krizi

=

celostátní podíl společenské třídy, 
které se bude pravděpodobně 

s příchodem průmyslu 4.0 zvyšovat 
míra nezaměstnanosti i přes nyní 
dostatečnou kvalifikaci a vzdělání 

pro nejčastěji obsazované pracovní 
pozice jejich příslušníků

podíl společenské třídy, která nebyla 
popsána ve Velké Británii =

podíl hlavní potenciální základny 
(společenské třídy) budoucí české 

společenské třídy s extrémně vysokými 
hodnotami všech typů kapitálu
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Hodnocení: Za každou správnou odpověď udělit 1 bod.
Řešení: Viz text.

a) Odmítnutí regulace trhu se zemědělskou půdou a posílení ochrany práv vlastníků půdy,   

 zajištění dostupnější veřejné dopravy a budování kvalitní infrastruktury na venkově.

 kraje:       Praha      /      Pardubický      /      Královéhradecký      /      Moravskoslezský

b) Nepřipuštění povinnosti obou rodičů vystřídat se během rodičovské dovolené, vytvoření   

 programů pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

 kraje:       Ústecký      /      Karlovarský      /      Liberecký      /      Jihomoravský

c) Zrušení daně z příjmu a zamezení progresivnímu zdanění. Prosazení dobrovolného    

 vstupného do galerií a muzeí.

 kraje:       Plzeňský      /      Praha      /      Ústecký      /      Liberecký

d) Rozvoj v oblasti IT, podpora využívání nástrojů digitálního vzdělávání; zavedení    

 elektronických voleb. Prosazení dostupnosti a variability dobrovolné péče o předškolní děti.

 kraje:       Zlínský      /      Olomoucký      /      Moravskoslezský      /      Jihomoravský

e) Zvýšení základní výměry důchodů a minimální mzdy; vytvoření programů pro podporu   

 dlouhodobě nezaměstnaných a zabránění nepřiměřenému úročení půjček a dluhů.

 kraje:       Jihočeský      /      Karlovarský      /      Vysočina      /      Liberecký

f) Podpora nezávislých neziskových kulturních aktivit (divadla, festivaly, hudební projekty   

 atp.); podpora programů celoživotního vzdělávání; zkvalitnění systému ochrany zeleně 

 ve městech a digitalizace státní správy.

 kraje:       Vysočina      /      Praha      /      Středočeský      /      Zlínský

6 bodů17
Představte se, že jste lídr politické strany a plánujete volební kampaň. Ve kterém 
z nabízených krajů se vám podaří pravděpodobně oslovit poměrově nejvíce voličů 
ze společenské třídy, pro kterou jsou navrženy jednotlivé body volebního programu? 
Každá kombinace volebních prohlášení je zaměřena na jednu dominantní třídu v jednom 
z nabízených krajů.
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Stát: 

V roce 1970 byl součástí státu:

Stát: 

V roce 1970 byl součástí státu: 

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, 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. 

Napiš, které české památky UNESCO splňují všechna uvedená kritéria. Za každou chybně 
uvedenou památku se body odečítají.

6 bodů1

• Geomorfologicky patří do subsystému Hercynská pohoří.
• Nachází se na území, které je odvodňováno do Severního moře.
• Nachází se na území obce, která zároveň plní funkci okresního města.
• Zeměpisná šířka dané památky je nižší než 50° severní šířky.
• Nachází se na území české církevní provincie.

Dnes se jedná se o převážně muslimský stát, který používá dva úřední jazyky (srbština, albánština). 
Díky současnému uspořádání nemá žádný přístup k moři. 

Mapa Evropy před 50 lety vypadala odlišně. Některé dnešní státy bychom na tehdejší mapě Evropy 
nenašly. Na základě uvedené charakteristiky napiš, o který současný stát se jedná a kterého 
státu byl součástí v roce 1970.

6 bodů2

V současnosti v tomto státě silně převažuje import nad exportem. V roce 2015 měl stát nejnižší HDP 
v celé Evropě (zhruba 5 000 USD/obyv./rok). Část západní hranice tohoto státu tvoří řeka pramenící 
na Ukrajině. 
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Krajské město Plzeňského kraje má dálniční spojení s krajským městem Moravskoslezského kraje.  
            ANO × NE

Oprava:

Stát: 

V roce 1970 byl součástí státu: 

Jedná se o stát, který vstoupil do Evropské unie ve stejný rok jako Česko, ale na rozdíl od něj 
je již členem měnové unie (eurozóny). Vyrábí méně než 25 % energie v elektrárnách na fosilní 
paliva. Pro tento stát je typická početná národnostní menšina na jihu státu, která mluví uralským 
jazykem. 

a.   Australská strojírenská společnost potřebuje přepravit své výrobky do Evropy. 
Na základě kritérií trasy popiš trasu nákladu včetně zastávek
• První část trasy povede z Austrálie do Japonska. Firma se rozhodla použít námořní dopravu 

z jediného australského přístavu, který má roční obrat více než 300 mil. tun. Náklad bude 
směřovat do významného japonského přístavu, v němž je zároveň i letecký uzel s více 
než 30 mil. odbavených cestujících ročně. 

• Z tohoto města využije společnost leteckou přepravu na nejsevernější severoamerické letiště 
s více než 30 mil. odbavených cestujících ročně.

• Odtud vyrazí pozemní dopravou po dálnici (hlavní dálkovou silnicí) po západním pobřeží 
Spojených států amerických na jih do cílového města, které má 1–5 mil. obyvatel a přístav 
světového významu. Toto město se nachází ve státě Kalifornie.

S pomocí atlasu zapiš průběh trasy nákladu. Vždy napiš typ dopravy a název místa (města),
kde proběhne překládka zboží.

9 bodů3

b.   Rozhodni, zda jsou tvrzení o dopravě v Česku pravdivá (zakroužkuj ANO), 
či nepravdivá (zakroužkuj NE). Nepravdivá tvrzení oprav.

3 body

6 bodů
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Občané Česka mohou při cestování pro vstup do Německa využít hraniční přechod Dolní Dvořiště 
na silnici E55.           ANO × NE

Oprava:  

V Česku v roce 2011 žilo méně obyvatel, než kolik osob ve stejný rok přepravilo pražské letiště 
Ruzyně (nyní letiště Václava Havla).
           
            ANO × NE

Oprava:

Z hlediska národnostního složení dělíme státy na jednonárodnostní a mnohonárodnostní. 
Jednonárodnostní státy se vyznačují velmi vysokým podílem pouze jedné národnosti (např. nad 90 % 
z celkového počtu obyvatel tvoří jedna národnost). Naopak u mnohonárodnostních států je typické 
zastoupení více národů v jednom státě, a tedy podíl nejpočetnějšího národa na celkovém počtu 
obyvatel dosahuje relativně nízkých hodnot. 

6 bodů

9 bodů4

stát počet obyvatel
nejpočetnějšího národa 

podíl nejpočetnějšího
národa na celkovém
počtu obyvatel (v %)

typ státu
(jednonárodnostní ×
mnohonárodnostní)

Polsko 37 405 334

Rusko 109 666 326

Egypt 87 602 526

Senegal 5 171 046

a.  Tabulka uvádí vybrané státy světa a počet obyvatel nejpočetnějšího národa v daném 
státě. Například v případě Česka by to byli Češi, v případě Slovenska Slováci apod. 
Do třetího sloupce uveď podíl nejpočetnějšího národa daného státu na celkovém počtu 
obyvatel. Na základě tohoto údaje rozhodni, zda se jedná o jednonárodnostní, nebo 
mnohonárodnostní stát, a napiš tento údaj do posledního sloupce tabulky.
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Polská národnost: 

Německá národnost: 

Slovenská národnost: 

b.  Česko patří mezi jednonárodnostní státy, protože podíl Čechů (včetně moravské 
a slezské národnosti) je více než 95 % (nebereme v úvahu kategorii „neuvedeno“ 
z posledního sčítání obyvatel). Národnostní zastoupení se však mezi kraji značně liší. 
K uvedeným národnostem v Česku napiš název kraje, v němž tvoří daná národnost 
největší podíl (v procentech) na celkovém počtu obyvatel daného kraje.

3 body
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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, 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. 

Napiš, které české památky UNESCO splňují všechna uvedená kritéria. Za každou chybně 
uvedenou památku se body odečítají.

6 bodů1

• Geomorfologicky patří do subsystému Hercynská pohoří.
• Nachází se na území, které je odvodňováno do Severního moře.
• Nachází se na území obce, která zároveň plní funkci okresního města.
• Zeměpisná šířka dané památky je nižší než 50° severní šířky.
• Nachází se na území české církevní provincie.

Hodnocení: Za každou správně vybranou památku 3 body. Za každou chybně uvedenou památku 
hodnotitel odečte 1 bod. Minimum bodů za úlohu je 0. 
Řešení: Kutná Hora, Český Krumlov

Dnes se jedná se o převážně muslimský stát, který používá dva úřední jazyky (srbština, albánština). 
Díky současnému uspořádání nemá žádný přístup k moři. 

Mapa Evropy před 50 lety vypadala odlišně. Některé dnešní státy bychom na tehdejší mapě Evropy 
nenašly. Na základě uvedené charakteristiky napiš, o který současný stát se jedná a kterého 
státu byl součástí v roce 1970.

6 bodů2

V současnosti v tomto státě silně převažuje import nad exportem. V roce 2015 měl stát nejnižší HDP 
v celé Evropě (zhruba 5 000 USD/obyv./rok). Část západní hranice tohoto státu tvoří řeka pramenící 
na Ukrajině. 

Stát: ... Kosovo ...
V roce 1970 byl součástí státu: ... Jugoslávie ...

Stát: ... Moldavsko ...
V roce 1970 byl součástí státu: ... Sovětský svaz ...
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Stát: ... Slovensko ...
V roce 1970 byl součástí státu: ... Československo ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný název státu 1,5 bodu. Za správné určení státu, do kterého daný 
stát patřil v roce 1970, 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Jedná se o stát, který vstoupil do Evropské unie ve stejný rok jako Česko, ale na rozdíl od něj 
je již členem měnové unie (eurozóny). Vyrábí méně než 25 % energie v elektrárnách na fosilní 
paliva. Pro tento stát je typická početná národnostní menšina na jihu státu, která mluví uralským 
jazykem. 

Řešení a hodnocení (v závorkách)

Z Port Headland námořní dopravou do Tokia (za uvedení obou měst 1,5 bodu, za uvedení 
typu dopravy 0,5 bodu).

Z Tokia leteckou dopravou do Seattlu (za uvedení obou měst 1,5 bodu, za uvedení typu 
dopravy 0,5 bodu).

Ze Seattlu silniční dopravou do Los Angeles (za uvedení obou měst 1,5 bodu, za uvedení 
typu dopravy 0,5 bodu).

a.   Australská strojírenská společnost potřebuje přepravit své výrobky do Evropy. 
Na základě kritérií trasy popiš trasu nákladu včetně zastávek
• První část trasy povede z Austrálie do Japonska. Firma se rozhodla použít námořní dopravu 

z jediného australského přístavu, který má roční obrat více než 300 mil. tun. Náklad bude 
směřovat do významného japonského přístavu, v němž je zároveň i letecký uzel s více 
než 30 mil. odbavených cestujících ročně. 

• Z tohoto města využije společnost leteckou přepravu na nejsevernější severoamerické letiště 
s více než 30 mil. odbavených cestujících ročně.

• Odtud vyrazí pozemní dopravou po dálnici (hlavní dálkovou silnicí) po západním pobřeží 
Spojených států amerických na jih do cílového města, které má 1–5 mil. obyvatel a přístav 
světového významu. Toto město se nachází ve státě Kalifornie.

S pomocí atlasu zapiš průběh trasy nákladu. Vždy napiš typ dopravy a název místa (města),
kde proběhne překládka zboží.

9 bodů3

b.   Rozhodni, zda jsou tvrzení o dopravě v Česku pravdivá (zakroužkuj ANO), 
či nepravdivá (zakroužkuj NE). Nepravdivá tvrzení oprav.

3 body

Krajské město Plzeňského kraje má dálniční spojení s krajským městem Moravskoslezského kraje.  
            ANO × NE

Oprava:

6 bodů
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Hodnocení: Za správné označení pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za správnou opravu chybného tvrzení 
1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

Občané Česka mohou při cestování pro vstup do Německa využít hraniční přechod Dolní Dvořiště 
na silnici E55.           ANO × NE

Oprava: ... Rakouska ... 

V Česku v roce 2011 žilo méně obyvatel, než kolik osob ve stejný rok přepravilo pražské letiště 
Ruzyně (nyní letiště Václava Havla).
           
            ANO × NE

Oprava:

9 bodů4

stát počet obyvatel
nejpočetnějšího národa 

podíl nejpočetnějšího
národa na celkovém
počtu obyvatel (v %)

typ státu
(jednonárodnostní ×
mnohonárodnostní)

Polsko 37 405 334 97 jednonárodnostní

Rusko 109 666 326 77 mnohonárodnostní

Egypt 87 602 526 99 jednonárodnostní

Senegal 5 171 046 37 mnohonárodnostní

Hodnocení: Za správně vypočítaný podíl v rozsahu +/– 1 procentní bod hodnotitel udělí 1 bod. 
Za správné rozhodnutí o typu státu (jednonárodnostní a mnohonárodnostní) 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

Z hlediska národnostního složení dělíme státy na jednonárodnostní a mnohonárodnostní. 
Jednonárodnostní státy se vyznačují velmi vysokým podílem pouze jedné národnosti (např. nad 90 % 
z celkového počtu obyvatel tvoří jedna národnost). Naopak u mnohonárodnostních států je typické 
zastoupení více národů v jednom státě, a tedy podíl nejpočetnějšího národa na celkovém počtu 
obyvatel dosahuje relativně nízkých hodnot. 

6 bodůa.  Tabulka uvádí vybrané státy světa a počet obyvatel nejpočetnějšího národa v daném 
státě. Například v případě Česka by to byli Češi, v případě Slovenska Slováci apod. 
Do třetího sloupce uveď podíl nejpočetnějšího národa daného státu na celkovém počtu 
obyvatel. Na základě tohoto údaje rozhodni, zda se jedná o jednonárodnostní, nebo 
mnohonárodnostní stát, a napiš tento údaj do posledního sloupce tabulky.
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b.  Česko patří mezi jednonárodnostní státy, protože podíl Čechů (včetně moravské 
a slezské národnosti) je více než 95 % (nebereme v úvahu kategorii „neuvedeno“ 
z posledního sčítání obyvatel). Národnostní zastoupení se však mezi kraji značně liší. 
K uvedeným národnostem v Česku napiš název kraje, v němž tvoří daná národnost 
největší podíl (v procentech) na celkovém počtu obyvatel daného kraje.

3 body

Polská národnost: ... Moravskoslezský kraj ...

Německá národnost: ... Karlovarský kraj ...

Slovenská národnost: ... Moravskoslezský kraj ...

Hodnocení: Za každá správně uvedený kraj 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Progresivní typ:

Stacionární typ: 

Regresivní typ: 

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkukačka

a.   V rámečku jsou uvedeny státy, se kterými budeme v této úloze pracovat. Na webové 
adrese populationpyramid.net najdeš věkové pyramidy všech států světa, tedy i států 
z rámečku. K uvedeným typům pyramid přiřaď státy z rámečku. Každý stát může být pouze 
u jednoho typu věkové pyramidy.

4 body

7 bodů1
Věková pyramida je graf, který znázorňuje počet obyvatel v jednotlivých věkových skupinách 
(nejčastěji v jednoletých nebo pětiletých věkových skupinách). Rozlišujeme tři základní typy věkových 
pyramid: progresivní, stacionární a regresivní. Jejich přibližný tvar s ohledem na tři základní věkové 
skupiny obyvatel znázorňuje následující schéma. 

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Věková_pyramida

Česko     –     Francie     –     Haiti     –     Island     –     Pákistán

Ukrajina     –     Spojené státy americké     –     Venezuela

http://populationpyramid.net
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a.   Článek pojednává o březnových povodních na jednom ze souostroví v Tichém 
oceánu. Doplň pojmy z rámečku do volných polí textu. Nezapomeň pojmy správně 
skloňovat. Ne všechny pojmy z rámečku použiješ.

9 bodů

b.   Na základě popisu demografických specifik doplň, o který typ věkové pyramidy 
se jedná.

3 body

Státy mající tento typ věkové pyramidy se vyznačují vyšší hrubou mírou porodnosti než úmrtnosti. 
Naděje na dožití je nízká (zpravidla do 70 let), v posledních letech se však zvyšuje. 

Řešení:

Státy mající tento typ věkové pyramidy se v posledních několika letech vyznačují intenzivním 
stárnutím populace, což výrazně zvyšuje náklady na financování důchodů. Naděje na dožití 
je v těchto státech nejvyšší ze všech. Například vyspělé státy mající tento typ věkové pyramidy 
se vyznačují nadějí dožití zpravidla vyšší než 80 let, avšak v méně vyspělých státech mající tento typ 
věkové pyramida činí naděje dožití „jen“ 70–80 let.

Řešení: 

15 bodů2

sesuv půdy     –     zemětřesení     –     řeka     –     nasycený     –     evakuovaný     –     sucho

elektřiny     –     meteorologický     –     srážky     –     vyšší     –     moře     –     nižší

sopečná činnost     –     hydrologický     –     sopka     –     litosférické desky     –     tsunami

Přírodní rizika na souostroví v Tichém oceánu

Stát Havaj je od počátku týdne vystaven přívalovým dešťům, které v úterý rozvodnily několik 

.............................................. Na mnoha místech hrozí ..................................................... a velké množství obyvatel 

opustilo své domovy. V úterý večer už voda přetékala přes hráz ................................................ Kaupakalua.

Půda na Havaji byla zcela ..................................................... už od začátku tohoto týdne a podle předpovědi 

další .......................................................... spadnou ke konci týdne. Největšímu náporu vody je momentálně 

vystavena přehrada Kaupakalua, která se nachází na ostrově Maui, a hrozí její selhání.

Podle úředníků na Maui zatím přehrada neutrpěla strukturální poškození, ale i přesto bylo velké 

množství obyvatel ............................................................. V přehradě Kaupakalua se momentálně nachází 

260 milionů litrů vody. Zbývajícím obyvatelům žijícím v blízkosti říčních toků a přehrady bylo 

doporučeno, aby se dočasně odebrali do ...................................................... poloh.
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Divoká voda poškodila několik mostů včetně desítky domů. Záchranáři a hasiči museli několik 

obyvatel vyprostit ze zatopených domů. Podle starosty okres Maui utrpěl největší škody a zasáhly 

ho bezprecedentní záplavy.

Škody zatím nebyly vyčísleny, ale od středy probíhá znovuotevření některých silnic. Záplavy 

po celou dobu provází i občasné výpadky ........................................................, které byly hlášeny u více než 

tisícovky domácností. Pro další dny ................................................. služba vydala i varování před sesuvy 

půdy.
Zdroj: slunecno.cz (upraveno)

b.   Jedny z faktorů, které ovlivňují výskyt povodní nebo jejich dopady, jsou člověkem 
způsobené zásahy v krajině. K následujícím zásahům člověka do krajiny uveď, 
zda zvyšují riziko povodní nebo jejich dopady (napiš ZVYŠUJE), nebo zda snižují riziko 
výskytu povodní nebo jejich dopadů (napiš SNIŽUJE). Za chybné odpovědi se body odečítají.

2 body

Narovnání vodních toků v krajině: 

Odlesňování krajiny:

Stavba protipovodňových opatření:

Stavba rozsáhlých asfaltových parkovacích ploch:

c.   Jednou z možností, jak zmírnit dopady povodní a zároveň i snížit riziko sucha, je 
stavba vodních nádrží. V posledních letech se v Česku uvažuje o výstavbě několika 
přehradních nádrží, z nichž jednou by mělo být vodní nádrž Strážiště (okr. Plzeň sever). Přesnou 
polohu plánované vodní nádrže najdeš na této adrese:

 https://mapy.cz/s/casojupogo

1 bod

Z jakého důvodu se uvažuje o stavbě tohoto vodního díla? Označ nejpřesnější tvrzení.

a)  O stavbě tohoto díla se uvažuje z důvodu velmi řídkého osídlení celé oblasti a převahy lesů   
 a luk v zamýšlené zaplavené oblasti.

b)  O stavbě tohoto díla se uvažuje i přes velký počet měst v dané oblasti, protože tvar reliéfu   
 v údolí řeky Střely nahrává jednoduché výstavbě hráze.

c)  O stavbě tohoto díla se uvažuje z důvodu velkého množství polí určených k pěstování   
 brambor v zaplavené oblasti. Pěstování této plodiny v sledované oblasti však není významné.

d) O stavbě tohoto díla se uvažuje z důvodu velké vodnatosti řeky Střely a Berounky, které   
 budou  napájet toto vodní dílo.

https://mapy.cz/s/casojupogo
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d.   Předchozí úloha se zaměřila na výhody výstavby vodní nádrže Strážiště. Nyní 
se zaměříme na nevýhody výstavby v této oblasti. Označ všechny okolnosti, které 
jsou NEvýhodou stavby vodního díla Strážiště v této oblasti. Znovu pracuj s webovou mapou 
na mapy.cz a jejími vrstvami. Za chybné odpovědi se body odečítají

3 body

a) rovinný reliéf oblasti

b)  velké množství rekreačních objektů v této oblasti (chaty, chalupy, dětské tábory)

c) velké množství lesních ploch v oblasti a jejich případné pokácení

d)  národní kulturní památka zámek Střela

e)  složitá doprava materiálu na stavbu hráze z důvodu horší infrastruktury v této oblasti

f)  velké množství potenciálně zlikvidovaných sídel s počtem obyvatel vyšším než 5 000



- 5 -

Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  C

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková  Petr Trahorsch,
František Frolík

Zdroj: Geography for Common Entrace (2019)

8 bodů3
Na obrázku je znázorněno jedno přístavní 
město v západoevropském vyspělém státě. 
K číslům 1–4 na obrázku přiřaď z rámečku 
hospodářské činnosti. Do třetího sloupce 
tabulky zdůvodni jejich umístění (například 
si polož otázky typu: Proč by měl být podnik 
právě na tomto místě? Jaké pro podnik plynou 
výhody z umístění na daném místě?). 
Na umístění podniků má vliv celá řada 
faktorů, ty však zdůvodni umístění podniku 
na schématu pouze jednou větou!

• cukrovar (továrna na výrobu cukru)

• plantáž s banány

• sklad průmyslového zboží

• pekařství

• ocelárenské hutě

číslo hospodářská činnost zdůvodnění

1

2

3

4
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Progresivní typ: ... Haiti, Pákistán, Venezuela ...

Stacionární typ: ... Francie, Island, Spojené státy americké ...

Regresivní typ: ... Česko, Ukrajina ...

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍPÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkukačka

a.   V rámečku jsou uvedeny státy, se kterými budeme v této úloze pracovat. Na webové 
adrese populationpyramid.net najdeš věkové pyramidy všech států světa, tedy i států 
z rámečku. K uvedeným typům pyramid přiřaď státy z rámečku. Každý stát může být pouze 
u jednoho typu věkové pyramidy.

4 body

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

7 bodů1
Věková pyramida je graf, který znázorňuje počet obyvatel v jednotlivých věkových skupinách 
(nejčastěji v jednoletých nebo pětiletých věkových skupinách). Rozlišujeme tři základní typy věkových 
pyramid: progresivní, stacionární a regresivní. Jejich přibližný tvar s ohledem na tři základní věkové 
skupiny obyvatel znázorňuje následující schéma. 

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Věková_pyramida

Česko     –     Francie     –     Haiti     –     Island     –     Pákistán

Ukrajina     –     Spojené státy americké     –     Venezuela

http://populationpyramid.net
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a.   Článek pojednává o březnových povodních na jednom ze souostroví v Tichém 
oceánu. Doplň pojmy z rámečku do volných polí textu. Nezapomeň pojmy správně 
skloňovat. Ne všechny pojmy z rámečku použiješ.

9 bodů

Hodnocení: Za každý správně doplněný typ věkové pyramidy je 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

b.   Na základě popisu demografických specifik doplň, o který typ věkové pyramidy 
se jedná.

3 body

Státy mající tento typ věkové pyramidy se vyznačují vyšší hrubou mírou porodnosti než úmrtnosti. 
Naděje na dožití je nízká (zpravidla do 70 let), v posledních letech se však zvyšuje. 

Řešení: ... progresivní typ ...

Státy mající tento typ věkové pyramidy se v posledních několika letech vyznačují intenzivním 
stárnutím populace, což výrazně zvyšuje náklady na financování důchodů. Naděje na dožití 
je v těchto státech nejvyšší ze všech. Například vyspělé státy mající tento typ věkové pyramidy 
se vyznačují nadějí dožití zpravidla vyšší než 80 let, avšak v méně vyspělých státech mající tento typ 
věkové pyramida činí naděje dožití „jen“ 70–80 let.

Řešení: ... regresivní typ ...

15 bodů2

sesuv půdy     –     zemětřesení     –     řeka     –     nasycený     –     evakuovaný     –     sucho

elektřiny     –     meteorologický     –     srážky     –     vyšší     –     moře     –     nižší

sopečná činnost     –     hydrologický     –     sopka     –     litosférické desky     –     tsunami

Přírodní rizika na souostroví v Tichém oceánu

Stát Havaj je od počátku týdne vystaven přívalovým dešťům, které v úterý rozvodnily několik 

... řek .... Na mnoha místech hrozí ... sesuvy půdy ... a velké množství obyvatel opustilo své domovy. 

V úterý večer už voda přetékala přes hráz ... přehrady ... Kaupakalua.

Půda na Havaji byla zcela ... nasycená ... už od začátku tohoto týdne a podle předpovědi další 

... srážky ... spadnou ke konci týdne. Největšímu náporu vody je momentálně vystavena přehrada 

Kaupakalua, která se nachází na ostrově Maui, a hrozí její selhání.

Podle úředníků na Maui zatím přehrada neutrpěla strukturální poškození, ale i přesto bylo velké 

množství obyvatel ... evakuováno .... V přehradě Kaupakalua se momentálně nachází 260 milionů 

litrů vody. Zbývajícím obyvatelům žijícím v blízkosti říčních toků a přehrady bylo doporučeno, 
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Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

aby se dočasně odebrali do ... vyšších ... poloh.

Divoká voda poškodila několik mostů včetně desítky domů. Záchranáři a hasiči museli několik 

obyvatel vyprostit ze zatopených domů. Podle starosty okres Maui utrpěl největší škody a zasáhly 

ho bezprecedentní záplavy.

Škody zatím nebyly vyčísleny, ale od středy probíhá znovuotevření některých silnic. Záplavy 

po celou dobu provází i občasné výpadky ... elektřiny ..., které byly hlášeny u více než tisícovky 

domácností. Pro další dny ... meteorologická ... služba vydala i varování před sesuvy půdy.
Zdroj: slunecno.cz (upraveno)

b.   Jedny z faktorů, které ovlivňují výskyt povodní nebo jejich dopady, jsou člověkem 
způsobené zásahy v krajině. K následujícím zásahům člověka do krajiny uveď, 
zda zvyšují riziko povodní nebo jejich dopady (napiš ZVYŠUJE), nebo zda snižují riziko 
výskytu povodní nebo jejich dopadů (napiš SNIŽUJE). Za chybné odpovědi se body odečítají.

2 body

Narovnání vodních toků v krajině: ... zvyšuje ...

Odlesňování krajiny: ... zvyšuje ...

Stavba protipovodňových opatření: ... snižuje ...

Stavba rozsáhlých asfaltových parkovacích ploch: ... zvyšuje ...

Hodnocení: Za každé správné rozhodnutí o tvrzení 0,5 bodu. Za chybné rozhodnutí hodnotitel odečte 
0,5 bodu. Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

c.   Jednou z možností, jak zmírnit dopady povodní a zároveň i snížit riziko sucha, je 
stavba vodních nádrží. V posledních letech se v Česku uvažuje o výstavbě několika 
přehradních nádrží, z nichž jednou by mělo být vodní nádrž Strážiště (okr. Plzeň sever). Přesnou 
polohu plánované vodní nádrže najdeš na této adrese:

 https://mapy.cz/s/casojupogo

1 bod

Z jakého důvodu se uvažuje o stavbě tohoto vodního díla? Označ nejpřesnější tvrzení.

a)  O stavbě tohoto díla se uvažuje z důvodu velmi řídkého osídlení celé oblasti a převahy 
 lesů a luk v zamýšlené zaplavené oblasti.

b)  O stavbě tohoto díla se uvažuje i přes velký počet měst v dané oblasti, protože tvar reliéfu   
 v údolí řeky Střely nahrává jednoduché výstavbě hráze.

https://mapy.cz/s/casojupogo
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Hodnocení: Za správně označené tvrzení 1 bod.
Řešení: možnost a)

c)  O stavbě tohoto díla se uvažuje z důvodu velkého množství polí určených k pěstování   
 brambor v zaplavené oblasti. Pěstování této plodiny v sledované oblasti však není významné.

d)  O stavbě tohoto díla se uvažuje z důvodu velké vodnatosti řeky Střely a Berounky, které   
 budou napájet toto vodní dílo.

d.   Předchozí úloha se zaměřila na výhody výstavby vodní nádrže Strážiště. Nyní 
se zaměříme na nevýhody výstavby v této oblasti. Označ všechny okolnosti, které 
jsou NEvýhodou stavby vodního díla Strážiště v této oblasti. Znovu pracuj s webovou mapou 
na mapy.cz a jejími vrstvami. Za chybné odpovědi se body odečítají

3 body

a) rovinný reliéf oblasti

b)  velké množství rekreačních objektů v této oblasti (chaty, chalupy, dětské tábory)

c) velké množství lesních ploch v oblasti a jejich případné pokácení

d)  národní kulturní památka zámek Střela

e)  složitá doprava materiálu na stavbu hráze z důvodu horší infrastruktury v této oblasti

f)  velké množství potenciálně zlikvidovaných sídel s počtem obyvatel vyšším než 5 000

Hodnocení: Za každou správně označenou nevýhodu 1 bod. V případě chybně označené nevýhody 
hodnotitel odečte 1 bod. Minimum bodů za úlohu je 0.
Řešení: možnosti b), c), e)
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Hodnocení: Za každou správně přiřazenou ekonomickou aktivitu 0,5 bodu. Za každé správné 
zdůvodnění 1,5 bodu. V případě, že hodnotitel uzná odpověď žáka jako relevantní, lze mu za odpověď 
uznat 1 bod. Hodnotitel hodnotí pouze jedno (nebo žákem první uvedené) zdůvodnění ke každému 
podniku. V pořadí další zdůvodnění u jednoho podniku nehodnotí. 
Řešení: Viz tabulka.

Zdroj: Geography for Common Entrace (2019)

8 bodů3
Na obrázku je znázorněno jedno přístavní 
město v západoevropském vyspělém státě. 
K číslům 1–4 na obrázku přiřaď z rámečku 
hospodářské činnosti. Do třetího sloupce 
tabulky zdůvodni jejich umístění (například 
si polož otázky typu: Proč by měl být podnik 
právě na tomto místě? Jaké pro podnik plynou 
výhody z umístění na daném místě?). 
Na umístění podniků má vliv celá řada 
faktorů, ty však zdůvodni umístění podniku 
na schématu pouze jednou větou!

• cukrovar (továrna na výrobu cukru)

• plantáž s banány

• sklad průmyslového zboží

• pekařství

• ocelárenské hutě

číslo hospodářská činnost zdůvodnění

1 ocelárenské hutě
blízkost přístavu i železnice pro dodávky železa a uhlí; 

poloha mimo město (eliminuje znečištění v obydlené 
oblasti), blízkost vodního zdroje jako zdroje chlazení

2 pekařství potřeba dodat ke spotřebitelům čerstvé pečivo 
(tyto potraviny rychle podléhají zkáze)

3 cukrovar blízkost polí, na nichž se pěstuje cukrová řepa, napojení 
na jednu z vedlejších komunikací

4 sklad průmyslového
zboží

sklad potřebuje hodně prostoru, proto je postaven 
za městem a nikoliv v něm; napojení 

skladu na hlavní komunikace
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Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi 
se body neodečítají.

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

MULTIMEDIÁLNÍ TESTMULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby
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Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi 
se body neodečítají.

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.

MULTIMEDIÁLNÍ TESTMULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C C

10 A B C D
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20 bodů1. část: Písemná podoba práce na téma:

PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Vážení soutěžící,

vzhledem k pokračujícím mimořádným opatřením bude v letošním školním roce probíhat praktická část 
celostátního kola netradičním způsobem. Na následujících stránkách naleznete zadání problémové úlohy, 
na jejíž zpracování budete mít dané delší časové období (cca 14 dní). Zpracovanou úlohu odevzdáte nejpozději 
22. dubna 2021 do 23:59 v prostředí IS MUNI v textové podobě ve formátu PDF. Následně budete dne 23. dubna 
2021 prezentovat výstupy své úlohy před odbornou komisí (prezentace proběhnou online).
Pečlivě si prostudujte níže uvedené zadání i další přiložené soubory v IS MUNI (pravidla pro psaní praktické 
části a organizační pokyny pro celostátní kolo). 

Těšíme se na vaše úlohy i prezentace.
Hodně štěstí při zpracovávání!

Organizační tým Zeměpisné olympiády

ˇ̌

Analýza a hodnocení vybraného problému obce mého bydliště 

V území obce vašeho obvyklého bydliště vyhledejte a pojmenujte jeden konkrétní geografický 
problém. Pod pojmem geografický problém rozumíme jakoukoli obtíž (nesnáz, potíž), se kterou 
se obec ve svém katastrálním území potýká, je pro ni aktuální, ale má dlouhodobé trvání (v horizontu 
alespoň tří let). Tento problém může mít jak přírodní, tak socioekonomický charakter. Jako příklady 
přírodních problémů je možné uvést např. povodně, sesuvy půdy, zemětřesení, tsunami, problémy 
socioekonomického charakteru mohou být např. s dopravou, cestovním ruchem, osídlením, 
demografickou strukturou, pohybem obyvatelstva (vybrané problémy jsou pouze ilustrativní 
a nejedná se o kompletní výčet možností, kterými se můžete zabývat).

Vámi vybraný problém stručně charakterizujete a vysvětlíte důvody jeho výběru. K problému je třeba 
nastudovat potřebnou literaturu (viz povinné zdroje) a zasadit jej do širších souvislostí v čase 
a prostoru (např. jak dlouho se s tímto problémem společnost potýká a zda se daný problém řeší 
i jinde v Česku, Evropě či ve světě).  Taková zjištění je třeba doložit konkrétními daty či podklady 
(statistická data, vlastní měření či pozorování, vlastní fotografie lokality či jevu apod.). Zároveň 
zjistíte, zda je vámi vybraný problém již nějakým způsobem řešen (např. vedením obce, konkrétní 
institucí, spolkem), můžete s problémem konkrétní instituce či aktéry v území konfrontovat.

Následně navrhnete vlastní řešení vybraného problému, v rámci kterého uvedete konkrétní kroky, 
které by bylo potřeba pro vyřešení podniknout. Můžete upřesnit, kdo konkrétně by se měl problémem 
zabývat (pokud se tak již neděje), jaký by měl být postup, jaká by byla finanční náročnost, jaká pozitiva 
či negativa by mohlo přinést vámi navržené řešení apod. 

Pro analýzu problému je vhodné využívat co nejširší spektrum zdrojů dat. Samozřejmě 
je možné využívat odbornou literaturu či internetové zdroje, jako např.: ČÚZK (www.cuzk.cz), 

http://www.cuzk.cz
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ČHMÚ (www.chmi.cz), ČGS (www.geology.cz), ČSÚ (www.czso.cz),  webové stránky obcí, mapové 
servery (např. geoportal.gov.cz) a další. V některých případech doporučujeme vyhledávání odborných 
článků i v rámci časopiseckých databází (např. veřejně dostupná databáze Google Scholar na adrese 
scholar.google.com, nebo archiv Geografických rozhledů na adrese www.geograficke-rozhledy.cz/
archiv)

Výstupem vaší analýzy a hodnocení vybraného problému bude textový dokument, který bude mít 
předepsanou strukturu. Informace pro formální úpravu, rozsah či další podrobnosti naleznete 
v samostatném souboru “pravidla pro psaní praktické části”. V textu se snažte vystihnout podstatu 
problému, uvést nejdůležitější informace a vámi navržené řešení podpořit argumenty. Především 
se pak držte stanoveného rozsahu (jeho překročení může vést ke ztrátě bodů). Text pište v českém 
jazyce.

Tato část bude zahrnovat minimálně jeden originální vizuální výstup (například graf, diagram, mapa, 
tabulka). Originální výstup je myšlen v tom smyslu, že výstup sami vytvoříte na základě vámi získaných 
dat (např. měření v terénu, dohledání v informačních zdrojích). V žádném případě se nemůže jednat 
o plně převzatou tabulku či graf (tabulka nebo graf musí být minimálně doplněny o nové údaje, 
nebo je možno kombinovat více zdrojů informací do jednoho vizuálního výstupu). Zároveň je však 
možnost např. vytvořit vlastnoruční mapu a vložit do práce její scan. Do povinného počtu originálních 
vizuálních výstupů se nezapočítávají fotografie (tyto vizuálie mohou být součástí práce, musí však 
mít vztah k textu).

10 bodů2. část: Prezentace výstupů
V průběhu druhého dne celostátního kola, tj. v pátek 23. dubna 2021, budou probíhat online prezentace 
vašich prací. Budou vytvořeny dvě komise (zvlášť pro soutěžní kategorie C a D), které budou hodnotit 
vaši práci. Každý soutěžící obdrží v dostatečném předstihu podrobnosti ohledně připojení do online 
prostředí (prezentace budou probíhat v prostředí MS Teams, které je propojené s IS MUNI). 

Pro prezentace bude v soutěžní den stanoven časový rozpis, tj. každý soutěžící bude mít předem 
určený čas, ve který bude mít vystoupení. Zároveň je důležité, aby byli všichni soutěžící připojeni 
po celou dobu prezentací, tj. aby sledovali prezentace i ostatních kolegů. Budou totiž mít možnost 
prezentace ostatních také hodnotit. 

V rámci prezentace tedy představíte vámi zpracovávaný problém, tj. z textové části vyberete 
nejpodstatnější informace, které přednesete komisi.

Délka vystoupení bude maximálně 7 minut. Dodržení času je opravdu velmi důležité, v případě 
nedodržení časového limitu vám bude prezentace ukončena bez možnosti jejího dokončení. 

Není zadán konkrétní formát prezentace, tj. je možné využít libovolný prezentační program 
(PoverPoint, Prezi), počet snímků není omezen, doporučuje se však maximálně 10. Text i samotná 
prezentace bude v českém jazyce. 

Důležité je, že prezentace budou probíhat živě, není tedy možné zaslat např. předtočené video 
či předem namluvenou prezentaci. Po každé prezentaci bude cca 3 minuty prostor pro dotazy, 
tzn. členové komise se budou soutěžícího doptávat na různé detaily k řešené práci. 

http://www.chmi.cz
http://www.geology.cz
http://www.czso.cz
http://geoportal.gov.cz
http://scholar.google.com
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv
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Prezentace bude obsahovat tyto povinné prvky: jméno a příjmení, název školy, soutěžní kategorii, 
název prezentace (řešeného problému).

Odkaz na on-line MS Teams, v níž proběhnou prezentace, vám bude zaslán nejpozději den 
před prezentací.

Závěrečná doporučení pro prezentace:

Vyzkoušejte si časování a dobu prezentace předem.

Nepoužívejte v prezentaci nadměrné množství textu. 

Neopakujte (nečtěte) celou textovou část, vyberte pouze nejpodstatnější a nejzajímavější fakta 
a výstupy. Komise bude číst a hodnotit i celou vaši práci, proto není potřeba při prezentaci zabíhat 
do detailů.

Prezentaci doporučujeme doplnit o vámi vytvořené vizuální prvky z textové práce.

Během prezentace se pokuste být v klidném prostředí a snažte se eliminovat případné rušivé zvuky 
v pozadí.

Během prezentace je povinné mít zapnuté kamery a proto prosíme, aby si účastníci zajistili dostatečně 
kvalitní webové připojení. 



1http://www.zemepisnaolympiada.cz

Pravidla pro psaní praktické části
CELOSTÁTNÍHO KOLA

23. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2020/2021
(textová část)

FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE

Rozsah práce: 

kategorie C: 6–8 normostran textu, tj. 10 800–14 400 znaků včetně mezer (všechny strany, včetně 
titulní) 

kategorie D: 7–9 normostran textu, tj. 12 600–16 200 znaků včetně mezer (všechny strany, včetně 
titulní) 

• stránky musí být číslovány (v zápatí uprostřed) 

• první stránkou je titulní strana, kde však číslo není viditelné 

Titulní stránka obsahuje:

• název školy

• název práce formou jasného a stručného pojmenování problému v dané obci

• jméno autora

• školní rok

• soutěžní kategorii 

Práce obsahuje:

• Úvod. Tato část obsahuje uvedení do problematiky, pojmenování vybraného problému, 
naznačenou strukturu práce; Úvod by měl odpovídat na tyto otázky, přičemž není povinností 
odpovědět na  všechny uvedené: Jak se mnou vybraný problém jmenuje? Proč jsem si tento 
problém vybral/a? Jaký význam má tento problém pro budoucí směřování obce? Jaké části bude 
mít má práce?

• Dosavadní stav poznání: Tato část rozpracovává vybraný problém a detailně ho popisuje podle 
toho, co už o něm napsali jiní autoři. Autor by měla formulovat obecná východiska a zasadit vybraný 
problém do časového a prostorového rámce. Tato část by měla uvádět informace z  autorem 
dohledaných zdrojů, navzájem je srovnávat, konfrontovat a  kriticky hodnotit. Tato část práce 
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by měla obsahovat odpovědi na tyto otázky, přičemž není třeba odpovědět na všechny uvedené: 
„Kdo“ (v jakých zdrojích) se píše o mnou vybraném problému? Jakých výsledků o mnou vybraném 
problému dosáhli jiní autoři? Jakým způsobem tento problém popisují nebo charakterizují jiní 
autoři? Jaký má tento problém vymezení, případně dělení?

• Metodika. Popisuje a zdůvodňuje postup při realizaci výzkumu. Metodika by měla odpovídat 
na tyto otázky, přičemž není povinností odpovědět na všechny uvedené: Jak jsem při  realizaci 
vlastního výzkumu postupoval? Jaká byla posloupnost jednotlivých kroků? Proč jsem zvolil právě 
tento postup zjišťování dat a ne jiný? Jak jsem získaná data zpracovával? 

• Výsledky. Tato část seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu. Autor se snaží jasně a přehledně 
prezentovat zjištěná data a vhodně je interpretovat (zdůvodňovat). Tato kapitola by měla 
odpovídat na tyto otázky, přičemž není povinností odpovědět na všechny uvedené: Jaká data 
jsem našel a co tyto data znamenají pro dopady nebo řešení daného problému? Proč jsem našel 
zrovna tato data a ne jiná? Potýkají se podle dostupných dat s tímto problémem i v jiných obcích?  

• Závěr. Shrnuje veškeré poznatky a reaguje na teoretické předpoklady. Tato kapitola by měla 
odpovídat na tyto otázky, přičemž není povinností odpovědět na všechny uvedené: Jak se daný 
problém v obci projevuje? Jaké má tento problém možné (možná) řešení? Jaké jsou výhody 
a  nevýhody těchto řešení? Jakým způsobem se liší mé výsledky od výsledků jiných autorů 
uvedených v kapitole Dosavadní stav poznání?

• Zdroje. Uvádí výčet všech použitých zdrojů (viz část Vzory bibliografických citací v seznamu 
literatury). Soutěžící kategorie C musí použít minimálně tři zdroje; soutěžící kategorie D musí 
použít minimálně 5  zdrojů, přičemž minimálně jeden musí být cizojazyčný (mimo slovenský 
jazyk) .

Úprava textu:

• font a velikost písma textu: Times New Roman, 12

• font a velikost písma nadpisů kapitol a podkapitol: Arial – 12 – 16 (zpravidla se používají 
max. tři úrovně nadpisu)

• řádkování 1,5

• zarovnání do bloku

• text je strukturován do kapitol (obsahově, argumentačně)

• názvy kapitol se číslují

• pod názvem kapitoly či podkapitoly se doporučuje vynechat řádek, po ukončení kapitoly 
se doporučuje vynechat dva řádky

Při použití zkratek je nezbytné nejdříve uvést plné znění a za ně do závorky zkratku – např. Zeměpisná 
olympiáda (ZO) – a v následném textu je již možné uvádět pouze zkratky. V případě většího množství 
zkratek je vhodné sestavit jejich vlastní seznam a umístit ho za obsah a seznam tabulek, grafů, atd.
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Technická poznámka – po jednohláskové předložce stejně jako mezi číslicemi se doporučuje používat 
pevnou mezeru př. k nim; v čase; 1 000; vyvarujete se pak toho, že budete mít tato krátká slova osamocená 
na  koncích řádků. U složených slov používáme spojovník (např. teoreticko-metodologický), jinde 
pak dlouhou pomlku.

Je nezbytné vyvarovat se hrubých pravopisných chyb či překlepů, které mohou snížit hodnocení 
práce. Pozor na stylistickou stránku práce. Nedoporučuje se používat velmi dlouhá souvětí. 

Úprava obrázků, tabulek a grafů (viz Příklady tabulky, grafu a obrázku):

• všechny tabulky, obrázky (např. fotografie, grafy, diagramy, schémata atp.), mapy mají název 
a musí být číslovány nad daným vizuálním prvkem (např. Tabulka 1: Přirozený přírůstek obyvatel 
obce Horní Dolní, Obrázek 2: Graf vývoje míry nezaměstnanosti v Brně v letech 2010–2020).

• všechny tyto prvky práce by měly být propojené s textem a musí na ně v textu být odkazováno 
(např: Obrázek 1 znázorňuje intenzitu dopravy v různých místech obce; Obrázek 2 ukazuje dnes 
již nevyužitý průmyslový podnik).

• u všech převzatých tabulek, grafů, atd. se uvádí zdroj (pramen). Rovněž v případě převzatých 
údajů použitých v tabulce či grafu se uvádí zdroj (např. Zdroj: (czso.cz )

• vysvětlivky k tabulkám uvádějte do poznámky pod tabulkou 

Odkazy v textu a metody citování:

Uvádění odkazů v textu a následné bibliografické citace v seznamu literatury popisuje citační norma 
ČSN ISO 690 (https://sites.google.com/site/novaiso690/home). Níže uvedená pravidla z této normy 
vychází. 

Obecně platí, že není třeba citovat obecně platné poznatky a všeobecně známé informace spadající 
do širokého rámce všeobecného vzdělání. 

Při zpracování práce používejte tzv. harvardský systém: 

• v případě doslovného opisu musí být tento opis uveden v uvozovkách a za ní zařazen odkaz 
na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata (například: 
Hampl 1996, s. 13) tvrdí, že „vědecké poznání směřuje k vytváření teoretických systémů“; nebo: 
Setkáváme se i s názorem (Hampl 1996, s. 13), že teorii „můžeme chápat i jako protipól empirického“

• v případě odkazu na obecnou myšlenku nebo parafráze cizí myšlenky převzaté z jiného díla 
se uvádí pramen (jméno – datum). Například: Jedním z významných jevů současného cestovního 
ruchu v Česku je stále narůstající vedoucí úloha hlavního města Prahy (Blažek 1996)

• pokud práci nelze citovat uvedením příjmení autora, uvádí se zkrácený název práce a rok jejího 
vydání (např. Statistická ročenka České republiky 2005)

• další variantou je velice častá citace internetových zdrojů: „V 15. století představoval maurské 
panství na Pyrenejském poloostrově už jen malý emirát Granada” (ceskatelevize.cz). – 
do textu uvádíme pouze název webu!

https://sites.google.com/site/novaiso690/home
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VZORY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ V SEZNAMU LITERATURY

• existuje několik variant, jak psát bibliografický záznam, důležité je zapsat všechny záznamy 
dle jedné normy

citace článku z odborného časopisu: 

Tvůrce. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN.

TOMEŠ, Jiří. Specifická nezaměstnanost v České republice v regionálním srovnání. Geografie – Sborník ČGS, 
Praha: ČGS, 1996, 101(4), 278-229. ISSN 1212-0014

nebo

Tvůrce. (rok): Název článku. Název časopisu, ročník, číslo, strany

NOVOTNÝ, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27, č. 3, s. 4–7

citace knihy:

Tvůrce, rok. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel. Počet stran. Edice, číslo 
edice. ISBN.

HAMPL, Martin, GARDAVSKÝ, Václav, KÜHNL, Karel, 1987. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 
Praha: Univerzita Karlova, 236 s. 

nebo

Tvůrce. (rok): Název knihy. Nakladatel, Místo, strany

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje. Karolinum, Praha, 309 s.

citace internetového zdroje:

Česká televize. Pyrenejský poloostrov. [online]. [cit. 26. 2. 2017]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/
tema/668756-pyrenejsky-poloostrov

Invia. Ifa Villas Bavaro. [online]. [cit. 26. 2. 2017]. Dostupné z: https://hotel.invia.cz/dominikanska-republika/
punta-cana/ifa-villas-bavaro-beach-resort/tour-1005123/?id=94740630

Pokud z internetu čerpáte obecné informace nebo data (tzn. necitujete doslova), je též třeba do seznamu 
internetových zdrojů uvést všechny internetové stránky, které jste použili:

Administrativní registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

Bisnode: http://www.bisnode.cz/

Celní správa České republiky: http://www.celnisprava.cz/

Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/

Český statistický úřad: http://www.czso.cz/
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je nutné na konci práce uvést na samostatné stránce kapitolu 
„Seznam použité literatury“ a na samostatné stránce kapitolu „Seznam internetových zdrojů“

V seznamu literatury na konci práce musí být abecedně seřazeny (podle příjmení autorů) všechny v práci 
citované prameny řazené dále podle let. Bibliografické citace se liší podle toho, zda jde o článek v časopise, 
kapitolu v editované knize či monografii viz „Vzory bibliografických citací v seznamu literatury“. Uvádí-li 
se více prací od jednoho autora, řadí se postupně podle roku vydání (od nejmladších po nejstarší). Jde-li 
o práce jednoho autora vydané v jednom roce, řadí se abecedně podle prvního slova názvu práce a u roku 
se označí písmeny a, b, c, atd. (např. Jeleček 1996a). Jde-li o práci autorského kolektivu, řadí se podle prvního 
autora za jeho samostatné práce. Statistické a různorodé informační prameny, které není možné zařadit 
do seznamu literatury, se uvedou ve zvláštní sekci za seznamem literatury. 

VYBRANÉ CHYBY, NA KTERÉ SI DÁVAT POZOR

• Pokud je na konci věty zkratka s tečkou, jako např. „atd.“, další tečka se již nepíše

• Mezi slovem před závorkou a začátkem závorky je mezera, zatímco mezi závorkou a slovem uvnitř 
závorky mezera není. 

• Mezi koncem závorky a následující čárkou, středníkem či tečkou se mezera nedělá. 

• Nadpis kapitoly nebo podkapitoly se uvádí bez tečky. 

• Sedm procent se píše 7 % a sedmiprocentní 7% (v prvním případě s mezerou a v druhém 
bez mezery). 

• Viz se píše bez tečky (není to zkratka).

• Data se píší s mezerami (1. 7. 2021).

PŘÍKLAD TABULKY, GRAFU A OBRÁZKU

Tab. 1: Základní statistiky cestovního ruchu vybraných zemí Evropy (2012)

země počet příjezdů (tis.) podíl v Evropě (%) příjem (mld. $)
Dánsko 8 068 1,51 6,57
Rakousko 24 151 4,52 18,89
Arménie 843 0,16 0,49
Maďarsko 10 453 1,96 5,58
Lotyšsko 1 435 0,27 0,75
Nizozemsko 12 205 2,28 13,74

zdroj: UNWTO, Tourism Highlights (2014)

pozn.: vybrané země reprezentují zkoumané regiony Evropy
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Graf 1: Vývoz českého piva dle zemí v roce 2012

zdroj: Šámal a kol. (2013)

Obr. 1: Pláže v Punta Cana (Dominikánská republika)

zdroj: chytrezajezdy.cz
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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
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

Řešení:
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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

6 bodů2

zeměpisná poloha     –     jazyk     –     mořské proudy     –     náboženství

trasa objevné cesty     –     seismická aktivita     –     spokojenost obyvatelstva

srážky     –     těžba nerostné suroviny

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: 

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

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

skupina 4:         Lomé         –        Montevideo        –         Dushanbe        –          Praha           –         Lilongwe 
 klíč: 

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

Stejnojmenné město leží na řece ......................................................…, která ústí do ....................................................

jezera a jejíž hlavní zdrojnice pramení v pohoří ............................................................

6 bodů3
a.   Doplňte následující text. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají. 2 body



- 3 -

Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

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

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

na nejdelší
evropské řece pouště a polopouště pěstování pšenice

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

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

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: 

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: 

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: 
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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

• 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.

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

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

 Řešení:

 Řešení:
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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
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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.
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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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Related text: 

The map shows: 

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: 

Related text: 
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Related text:

The map shows:

Related text:

The map shows:

The map shows: 

Related text: 
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The map shows: 

Related text: 

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)

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

CHYBA SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
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

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 (%)

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. 



- 6 -

Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

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

Zdroj: https://mesonet.agron.iastate.edu
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dvojice větrných růžic bod na mapě

1

2

3

4

5

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: 

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

Oprava:
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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

2

3

4

5

Zdroj: https://ourworldindata.org/ 
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



- 1 -

REŠENÍˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

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

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 ...



- 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

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 ...
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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
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Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi 
se body neodečítají.

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

MULTIMEDIÁLNÍ TESTMULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby
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Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi 
se body neodečítají.

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C 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.

MULTIMEDIÁLNÍ TESTMULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby
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20 bodů1. část: Písemná podoba práce na téma:

PRAKTICKÁ CÁSTPRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Vážení soutěžící,

vzhledem k pokračujícím mimořádným opatřením bude v letošním školním roce probíhat praktická část 
celostátního kola netradičním způsobem. Na následujících stránkách naleznete zadání komplexní úlohy, 
na jejíž zpracování budete mít dané delší časové období (cca 14 dní). Zpracovanou úlohu odevzdáte nejpozději 
22. dubna 2021 do 23:59 v prostředí IS MUNI v textové podobě ve formátu PDF. Následně budete dne 23. dubna 
2021 prezentovat výstupy své úlohy před odbornou komisí (prezentace proběhnou online). 
Pečlivě si prostudujte níže uvedené zadání i další přiložené soubory v IS MUNI (pravidla pro psaní praktické 
části a organizační pokyny pro celostátní kolo). 

Těšíme se na vaše úlohy i prezentace.
Hodně štěstí při zpracovávání!

Organizační tým Zeměpisné olympiády

ˇ̌

Analýza a hodnocení vybraného problému obce mého bydliště 

V území obce vašeho obvyklého bydliště vyhledejte a pojmenujte jeden konkrétní geografický 
problém. Pod pojmem geografický problém rozumíme jakoukoli obtíž (nesnáz, potíž), se kterou 
se obec ve svém katastrálním území potýká, je pro ni aktuální, ale má dlouhodobé trvání (v horizontu 
alespoň tří let). Tento problém může mít jak přírodní, tak socioekonomický charakter. Jako příklady 
přírodních problémů je možné uvést např. povodně, sesuvy půdy, zemětřesení, tsunami, problémy 
socioekonomického charakteru mohou být např. s dopravou, cestovním ruchem, osídlením, 
demografickou strukturou, pohybem obyvatelstva (vybrané problémy jsou pouze ilustrativní 
a nejedná se o kompletní výčet možností, kterými se můžete zabývat).

Vámi vybraný problém stručně charakterizujete a vysvětlíte důvody jeho výběru. K problému je třeba 
nastudovat potřebnou literaturu (viz povinné zdroje) a zasadit jej do širších souvislostí v čase 
a prostoru (např. jak dlouho se s tímto problémem společnost potýká a zda se daný problém řeší 
i jinde v Česku, Evropě či ve světě).  Taková zjištění je třeba doložit konkrétními daty či podklady 
(statistická data, vlastní měření či pozorování, vlastní fotografie lokality či jevu apod.). Zároveň 
zjistíte, zda je vámi vybraný problém již nějakým způsobem řešen (např. vedením obce, konkrétní 
institucí, spolkem), můžete s problémem konkrétní instituce či aktéry v území konfrontovat.

Následně navrhnete vlastní řešení vybraného problému, v rámci kterého uvedete konkrétní kroky, 
které by bylo potřeba pro vyřešení podniknout. Můžete upřesnit, kdo konkrétně by se měl problémem 
zabývat (pokud se tak již neděje), jaký by měl být postup, jaká by byla finanční náročnost, jaká pozitiva 
či negativa by mohlo přinést vámi navržené řešení apod. 

Pro analýzu problému je vhodné využívat co nejširší spektrum zdrojů dat. Samozřejmě 
je možné využívat odbornou literaturu či internetové zdroje, jako např.: ČÚZK (www.cuzk.cz), 

http://www.cuzk.cz


- 2 -

Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie  D

ˇ

© Zeměpisná olympiáda 2020/2021  autoři: DTP: Alena Vydláková Petr Trahorsch, Jan Pulec, 
Filip Hulec, Jakub Jelen

ČHMÚ (www.chmi.cz), ČGS (www.geology.cz), ČSÚ (www.czso.cz),  webové stránky obcí, mapové 
servery (např. geoportal.gov.cz) a další. V některých případech doporučujeme vyhledávání odborných 
článků i v rámci časopiseckých databází (např. veřejně dostupná databáze Google Scholar na adrese 
scholar.google.com, nebo archiv Geografických rozhledů na adrese www.geograficke-rozhledy.cz/
archiv)

Výstupem vaší analýzy a hodnocení vybraného problému bude textový dokument, který bude mít 
předepsanou strukturu. Informace pro formální úpravu, rozsah či další podrobnosti naleznete 
v samostatném souboru “pravidla pro psaní praktické části”. V textu se snažte vystihnout podstatu 
problému, uvést nejdůležitější informace a vámi navržené řešení podpořit argumenty. Především 
se pak držte stanoveného rozsahu (jeho překročení může vést ke ztrátě bodů). Text pište v českém 
jazyce.

Tato část bude zahrnovat minimálně dva originální vizuální výstupy (například graf, diagram, mapa, 
tabulka). Originální výstup je myšlen v tom smyslu, že výstup sami vytvoříte na základě vámi získaných 
dat (např. měření v terénu, dohledání v informačních zdrojích). V žádném případě se nemůže jednat 
o plně převzatou tabulku či graf (tabulka nebo graf musí být minimálně doplněny o nové údaje, 
nebo je možno kombinovat více zdrojů informací do jednoho vizuálního výstupu). Zároveň je však 
možnost např. vytvořit vlastnoruční mapu a vložit do práce její scan. Do povinného počtu originálních 
vizuálních výstupů se nezapočítávají fotografie (tyto vizuálie mohou být součástí práce, musí však 
mít vztah k textu).

10 bodů2. část: Prezentace výstupů
V průběhu druhého dne celostátního kola, tj. v pátek 23. dubna 2021, budou probíhat online prezentace 
vašich prací. Budou vytvořeny dvě komise (zvlášť pro soutěžní kategorie C a D), které budou hodnotit 
vaši práci. Každý soutěžící obdrží v dostatečném předstihu podrobnosti ohledně připojení do online 
prostředí (prezentace budou probíhat v prostředí MS Teams, které je propojené s IS MUNI). 

Pro prezentace bude v soutěžní den stanoven časový rozpis, tj. každý soutěžící bude mít předem 
určený čas, ve který bude mít vystoupení. Zároveň je důležité, aby byli všichni soutěžící připojeni 
po celou dobu prezentací, tj. aby sledovali prezentace i ostatních kolegů. Budou totiž mít možnost 
prezentace ostatních také hodnotit. 

V rámci prezentace tedy představíte vámi zpracovávaný problém, tj. z textové části vyberete 
nejpodstatnější informace, které přednesete komisi.

Délka vystoupení bude maximálně 7 minut. Dodržení času je opravdu velmi důležité, v případě 
nedodržení časového limitu vám bude prezentace ukončena bez možnosti jejího dokončení. 

Není zadán konkrétní formát prezentace, tj. je možné využít libovolný prezentační program 
(PoverPoint, Prezi), počet snímků není omezen, doporučuje se však maximálně 10. Text i samotná 
prezentace bude v českém jazyce. 

Důležité je, že prezentace budou probíhat živě, není tedy možné zaslat např. předtočené video 
či předem namluvenou prezentaci. Po každé prezentaci bude cca 3 minuty prostor pro dotazy, 
tzn. členové komise se budou soutěžícího doptávat na různé detaily k řešené práci. 

http://www.chmi.cz
http://www.geology.cz
http://www.czso.cz
http://geoportal.gov.cz
http://scholar.google.com
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv
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Prezentace bude obsahovat tyto povinné prvky: jméno a příjmení, název školy, soutěžní kategorii, 
název prezentace (řešeného problému).

Odkaz na on-line MS Teams, v níž proběhnou prezentace, vám bude zaslán nejpozději den 
před prezentací.

Závěrečná doporučení pro prezentace:

Vyzkoušejte si časování a dobu prezentace předem.

Nepoužívejte v prezentaci nadměrné množství textu. 

Neopakujte (nečtěte) celou textovou část, vyberte pouze nejpodstatnější a nejzajímavější fakta 
a výstupy. Komise bude číst a hodnotit i celou vaši práci, proto není potřeba při prezentaci zabíhat 
do detailů.

Prezentaci doporučujeme doplnit o vámi vytvořené vizuální prvky z textové práce.

Během prezentace se pokuste být v klidném prostředí a snažte se eliminovat případné rušivé zvuky 
v pozadí.

Během prezentace je povinné mít zapnuté kamery a proto prosíme, aby si účastníci zajistili dostatečně 
kvalitní webové připojení. 
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Pravidla pro psaní praktické části
CELOSTÁTNÍHO KOLA

23. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2020/2021
(textová část)

FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE

Rozsah práce: 

kategorie C: 6–8 normostran textu, tj. 10 800–14 400 znaků včetně mezer (všechny strany, včetně 
titulní) 

kategorie D: 7–9 normostran textu, tj. 12 600–16 200 znaků včetně mezer (všechny strany, včetně 
titulní) 

• stránky musí být číslovány (v zápatí uprostřed) 

• první stránkou je titulní strana, kde však číslo není viditelné 

Titulní stránka obsahuje:

• název školy

• název práce formou jasného a stručného pojmenování problému v dané obci

• jméno autora

• školní rok

• soutěžní kategorii 

Práce obsahuje:

• Úvod. Tato část obsahuje uvedení do problematiky, pojmenování vybraného problému, 
naznačenou strukturu práce; Úvod by měl odpovídat na tyto otázky, přičemž není povinností 
odpovědět na  všechny uvedené: Jak se mnou vybraný problém jmenuje? Proč jsem si tento 
problém vybral/a? Jaký význam má tento problém pro budoucí směřování obce? Jaké části bude 
mít má práce?

• Dosavadní stav poznání: Tato část rozpracovává vybraný problém a detailně ho popisuje podle 
toho, co už o něm napsali jiní autoři. Autor by měla formulovat obecná východiska a zasadit vybraný 
problém do časového a prostorového rámce. Tato část by měla uvádět informace z  autorem 
dohledaných zdrojů, navzájem je srovnávat, konfrontovat a  kriticky hodnotit. Tato část práce 
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by měla obsahovat odpovědi na tyto otázky, přičemž není třeba odpovědět na všechny uvedené: 
„Kdo“ (v jakých zdrojích) se píše o mnou vybraném problému? Jakých výsledků o mnou vybraném 
problému dosáhli jiní autoři? Jakým způsobem tento problém popisují nebo charakterizují jiní 
autoři? Jaký má tento problém vymezení, případně dělení?

• Metodika. Popisuje a zdůvodňuje postup při realizaci výzkumu. Metodika by měla odpovídat 
na tyto otázky, přičemž není povinností odpovědět na všechny uvedené: Jak jsem při  realizaci 
vlastního výzkumu postupoval? Jaká byla posloupnost jednotlivých kroků? Proč jsem zvolil právě 
tento postup zjišťování dat a ne jiný? Jak jsem získaná data zpracovával? 

• Výsledky. Tato část seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu. Autor se snaží jasně a přehledně 
prezentovat zjištěná data a vhodně je interpretovat (zdůvodňovat). Tato kapitola by měla 
odpovídat na tyto otázky, přičemž není povinností odpovědět na všechny uvedené: Jaká data 
jsem našel a co tyto data znamenají pro dopady nebo řešení daného problému? Proč jsem našel 
zrovna tato data a ne jiná? Potýkají se podle dostupných dat s tímto problémem i v jiných obcích?  

• Závěr. Shrnuje veškeré poznatky a reaguje na teoretické předpoklady. Tato kapitola by měla 
odpovídat na tyto otázky, přičemž není povinností odpovědět na všechny uvedené: Jak se daný 
problém v obci projevuje? Jaké má tento problém možné (možná) řešení? Jaké jsou výhody 
a  nevýhody těchto řešení? Jakým způsobem se liší mé výsledky od výsledků jiných autorů 
uvedených v kapitole Dosavadní stav poznání?

• Zdroje. Uvádí výčet všech použitých zdrojů (viz část Vzory bibliografických citací v seznamu 
literatury). Soutěžící kategorie C musí použít minimálně tři zdroje; soutěžící kategorie D musí 
použít minimálně 5  zdrojů, přičemž minimálně jeden musí být cizojazyčný (mimo slovenský 
jazyk) .

Úprava textu:

• font a velikost písma textu: Times New Roman, 12

• font a velikost písma nadpisů kapitol a podkapitol: Arial – 12 – 16 (zpravidla se používají 
max. tři úrovně nadpisu)

• řádkování 1,5

• zarovnání do bloku

• text je strukturován do kapitol (obsahově, argumentačně)

• názvy kapitol se číslují

• pod názvem kapitoly či podkapitoly se doporučuje vynechat řádek, po ukončení kapitoly 
se doporučuje vynechat dva řádky

Při použití zkratek je nezbytné nejdříve uvést plné znění a za ně do závorky zkratku – např. Zeměpisná 
olympiáda (ZO) – a v následném textu je již možné uvádět pouze zkratky. V případě většího množství 
zkratek je vhodné sestavit jejich vlastní seznam a umístit ho za obsah a seznam tabulek, grafů, atd.
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Technická poznámka – po jednohláskové předložce stejně jako mezi číslicemi se doporučuje používat 
pevnou mezeru př. k nim; v čase; 1 000; vyvarujete se pak toho, že budete mít tato krátká slova osamocená 
na  koncích řádků. U složených slov používáme spojovník (např. teoreticko-metodologický), jinde 
pak dlouhou pomlku.

Je nezbytné vyvarovat se hrubých pravopisných chyb či překlepů, které mohou snížit hodnocení 
práce. Pozor na stylistickou stránku práce. Nedoporučuje se používat velmi dlouhá souvětí. 

Úprava obrázků, tabulek a grafů (viz Příklady tabulky, grafu a obrázku):

• všechny tabulky, obrázky (např. fotografie, grafy, diagramy, schémata atp.), mapy mají název 
a musí být číslovány nad daným vizuálním prvkem (např. Tabulka 1: Přirozený přírůstek obyvatel 
obce Horní Dolní, Obrázek 2: Graf vývoje míry nezaměstnanosti v Brně v letech 2010–2020).

• všechny tyto prvky práce by měly být propojené s textem a musí na ně v textu být odkazováno 
(např: Obrázek 1 znázorňuje intenzitu dopravy v různých místech obce; Obrázek 2 ukazuje dnes 
již nevyužitý průmyslový podnik).

• u všech převzatých tabulek, grafů, atd. se uvádí zdroj (pramen). Rovněž v případě převzatých 
údajů použitých v tabulce či grafu se uvádí zdroj (např. Zdroj: (czso.cz )

• vysvětlivky k tabulkám uvádějte do poznámky pod tabulkou 

Odkazy v textu a metody citování:

Uvádění odkazů v textu a následné bibliografické citace v seznamu literatury popisuje citační norma 
ČSN ISO 690 (https://sites.google.com/site/novaiso690/home). Níže uvedená pravidla z této normy 
vychází. 

Obecně platí, že není třeba citovat obecně platné poznatky a všeobecně známé informace spadající 
do širokého rámce všeobecného vzdělání. 

Při zpracování práce používejte tzv. harvardský systém: 

• v případě doslovného opisu musí být tento opis uveden v uvozovkách a za ní zařazen odkaz 
na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata (například: 
Hampl 1996, s. 13) tvrdí, že „vědecké poznání směřuje k vytváření teoretických systémů“; nebo: 
Setkáváme se i s názorem (Hampl 1996, s. 13), že teorii „můžeme chápat i jako protipól empirického“

• v případě odkazu na obecnou myšlenku nebo parafráze cizí myšlenky převzaté z jiného díla 
se uvádí pramen (jméno – datum). Například: Jedním z významných jevů současného cestovního 
ruchu v Česku je stále narůstající vedoucí úloha hlavního města Prahy (Blažek 1996)

• pokud práci nelze citovat uvedením příjmení autora, uvádí se zkrácený název práce a rok jejího 
vydání (např. Statistická ročenka České republiky 2005)

• další variantou je velice častá citace internetových zdrojů: „V 15. století představoval maurské 
panství na Pyrenejském poloostrově už jen malý emirát Granada” (ceskatelevize.cz). – 
do textu uvádíme pouze název webu!

https://sites.google.com/site/novaiso690/home
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VZORY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ V SEZNAMU LITERATURY

• existuje několik variant, jak psát bibliografický záznam, důležité je zapsat všechny záznamy 
dle jedné normy

citace článku z odborného časopisu: 

Tvůrce. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN.

TOMEŠ, Jiří. Specifická nezaměstnanost v České republice v regionálním srovnání. Geografie – Sborník ČGS, 
Praha: ČGS, 1996, 101(4), 278-229. ISSN 1212-0014

nebo

Tvůrce. (rok): Název článku. Název časopisu, ročník, číslo, strany

NOVOTNÝ, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27, č. 3, s. 4–7

citace knihy:

Tvůrce, rok. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel. Počet stran. Edice, číslo 
edice. ISBN.

HAMPL, Martin, GARDAVSKÝ, Václav, KÜHNL, Karel, 1987. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 
Praha: Univerzita Karlova, 236 s. 

nebo

Tvůrce. (rok): Název knihy. Nakladatel, Místo, strany

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje. Karolinum, Praha, 309 s.

citace internetového zdroje:

Česká televize. Pyrenejský poloostrov. [online]. [cit. 26. 2. 2017]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/
tema/668756-pyrenejsky-poloostrov

Invia. Ifa Villas Bavaro. [online]. [cit. 26. 2. 2017]. Dostupné z: https://hotel.invia.cz/dominikanska-republika/
punta-cana/ifa-villas-bavaro-beach-resort/tour-1005123/?id=94740630

Pokud z internetu čerpáte obecné informace nebo data (tzn. necitujete doslova), je též třeba do seznamu 
internetových zdrojů uvést všechny internetové stránky, které jste použili:

Administrativní registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

Bisnode: http://www.bisnode.cz/

Celní správa České republiky: http://www.celnisprava.cz/

Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/

Český statistický úřad: http://www.czso.cz/
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je nutné na konci práce uvést na samostatné stránce kapitolu 
„Seznam použité literatury“ a na samostatné stránce kapitolu „Seznam internetových zdrojů“

V seznamu literatury na konci práce musí být abecedně seřazeny (podle příjmení autorů) všechny v práci 
citované prameny řazené dále podle let. Bibliografické citace se liší podle toho, zda jde o článek v časopise, 
kapitolu v editované knize či monografii viz „Vzory bibliografických citací v seznamu literatury“. Uvádí-li 
se více prací od jednoho autora, řadí se postupně podle roku vydání (od nejmladších po nejstarší). Jde-li 
o práce jednoho autora vydané v jednom roce, řadí se abecedně podle prvního slova názvu práce a u roku 
se označí písmeny a, b, c, atd. (např. Jeleček 1996a). Jde-li o práci autorského kolektivu, řadí se podle prvního 
autora za jeho samostatné práce. Statistické a různorodé informační prameny, které není možné zařadit 
do seznamu literatury, se uvedou ve zvláštní sekci za seznamem literatury. 

VYBRANÉ CHYBY, NA KTERÉ SI DÁVAT POZOR

• Pokud je na konci věty zkratka s tečkou, jako např. „atd.“, další tečka se již nepíše

• Mezi slovem před závorkou a začátkem závorky je mezera, zatímco mezi závorkou a slovem uvnitř 
závorky mezera není. 

• Mezi koncem závorky a následující čárkou, středníkem či tečkou se mezera nedělá. 

• Nadpis kapitoly nebo podkapitoly se uvádí bez tečky. 

• Sedm procent se píše 7 % a sedmiprocentní 7% (v prvním případě s mezerou a v druhém 
bez mezery). 

• Viz se píše bez tečky (není to zkratka).

• Data se píší s mezerami (1. 7. 2021).

PŘÍKLAD TABULKY, GRAFU A OBRÁZKU

Tab. 1: Základní statistiky cestovního ruchu vybraných zemí Evropy (2012)

země počet příjezdů (tis.) podíl v Evropě (%) příjem (mld. $)
Dánsko 8 068 1,51 6,57
Rakousko 24 151 4,52 18,89
Arménie 843 0,16 0,49
Maďarsko 10 453 1,96 5,58
Lotyšsko 1 435 0,27 0,75
Nizozemsko 12 205 2,28 13,74

zdroj: UNWTO, Tourism Highlights (2014)

pozn.: vybrané země reprezentují zkoumané regiony Evropy



6http://www.zemepisnaolympiada.cz

Graf 1: Vývoz českého piva dle zemí v roce 2012

zdroj: Šámal a kol. (2013)

Obr. 1: Pláže v Punta Cana (Dominikánská republika)

zdroj: chytrezajezdy.cz
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