
 

V Praze, 14. 6. 2020 

 

 

Celostátní finále Zeměpisné olympiády proběhne distanční 

i prezenční formou 
  

I přes letošní mimořádná opatření způsobená epidemií COVID-19 se organizátoři 

Zeměpisné olympiády rozhodli uskutečni všechna národní postupová kola této 

soutěže. Krajské kolo proběhlo online na konci dubna a celostátní kolo proběhne 

z části online a z části prezenčně na konci června.  

 

Tým organizátorů z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se 

nezastavil ani v období pandemie COVID-19 a uzavření škol. Nejprve v průběhu března a 

dubna organizoval krajské kolo Zeměpisné olympiády online formou, které se zúčastnilo téměř 

800 soutěžících. Nyní vrcholí přípravy na kolo celostátní.  

Část tohoto kola se uskuteční distančně, a to v pondělí 22. června. Soutěžící budou 

vypracovávat úlohy zaměřené na práci s atlasem (s pomocí digitální licence atlasů od 

Kartografie Praha, a. s.) a dále znalostní testy. 

Protože je však geografie i o práci v terénu, uskuteční se v sobotu 27. června v Jílovém 

u Prahy terénní část celostátního kola.  

Ve spolupráci s místní základní školou, vedením města a dalšími institucemi je pro soutěžící 

i jejich doprovod připraven pestrý program. Terénní úlohy budou zaměřeny na mapování a 

hodnocení různých částí města, nakládání s odpady, posuzování místních opuštěných 

staveb1 či na pozorování a hodnocení krajiny a zástavby.  

 

V rámci Zeměpisné olympiády také probíhá doplňková soutěž „O nejlepší mapu na 

geografické téma“ vyhlašovaná Česká kartografickou společností, do které soutěžící 

přihlašují vlastnoručně vytvořené mapy. Tato část však letos probíhá kompletně online.  

 

Zeměpisná olympiáda je soutěž pro žáky talentované v geografii. Ročně se jí od školního 

po celostátní kolo zúčastní přibližně 15 000 žáků základních a 3 500 studentů středních škol. 

Úspěšní řešitelé pak často s vynikajícími výsledky pokračují ve studiu geografie i na vysokých 

školách. 

I přes letošní výjimečnou situaci organizátoři soutěže věří, že je velmi důležité neustat 

v práci s nadanými žáky, a proto děkuji všem partnerům a spolupracovníkům, kteří 

zvládnutí této mimořádné situace umožnili.  

 

Kontakt: 

RNDr. Jakub Jelen 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce 

Albertov 6, 128 00 Praha 2 

mobil: 728 929 294 

www.zemepisnaolympiada.cz  

                                                
1 Blíže viz: https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/99714/zelene-operacni-saly-a-marnice-ve-sklepe-podivejte-se-

do-nemocnice-duchu-ktera-stoji-nedaleko-prahy.html  
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https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/99714/zelene-operacni-saly-a-marnice-ve-sklepe-podivejte-se-do-nemocnice-duchu-ktera-stoji-nedaleko-prahy.html
https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/99714/zelene-operacni-saly-a-marnice-ve-sklepe-podivejte-se-do-nemocnice-duchu-ktera-stoji-nedaleko-prahy.html


 

Účastníci celostátního kola ZO 2019 měří průtok Jílovského potoka. 

Foto: Lucie Urbanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci celostátního kola ZO 2019 počítají objem skládky komunálního odpadu v Jílovém 

u Prahy. 

Foto: Lucie Urbanová 

 

 

 

 

 


