
  

V Praze, 4. 4. 2022 

   

Celostátní finále Zeměpisné olympiády  

po dvou letech opět prezenčně 
  

Ve dnech 28. a 29. dubna 2022 proběhne po dvouleté covidové pauze v prostorách 

Přírodovědecké fakulty UK na Albertově finále Zeměpisné olympiády. Úspěšní řešitelé 

krajských kol se utkají o postup do mezinárodních soutěží. Zároveň proběhne 6. ročník 

soutěže O nejlepší mapu na geografické téma. 

Díky uvolnění protiepidemických opatření mají soutěžící celostátního kola Zeměpisné 

olympiády opět po dvou letech možnost prezenčního setkání. Do Prahy se na 

Přírodovědeckou fakultu UK sjedou nejlepší řešitele krajských kol v kategoriích C (8. a 9. třída 

ZŠ) a D (střední školy).  

Na soutěžící letošního 24. ročníku čeká opravdu pestrý program. První den budou 

v historickém areálu pražského Vyšehradu probíhat terénní cvičení, která v předchozích 

letech z důvodu online konání chyběla. Soutěžící budou hodnotit zdejší vybavenost, pracovat 

se starými mapami nebo vyměřovat pozemky pomocí totálních stanic či GPS.  

Druhý den bude věnovaný písemným a multimediálním testům nebo práci s atlasem. Zároveň 

se uskuteční doplňková soutěž O nejlepší mapu na geografické téma vyhlašovaná Česká 

kartografickou společností, do které soutěžící přihlašují vlastnoručně vytvořené mapy. 

Nejlepší řešitelé celostátního kola v budou reprezentovat Česko na třech mezinárodních 

soutěžích.  

Zeměpisná olympiáda je soutěž pro žáky talentované v geografii a je pravidelně 

vypisována pro čtyři věkové kategorie. Ročně se jí od školního po celostátní kolo zúčastní 

přibližně 20 000 žáků základních a 4 500 žáků středních škol. Úspěšní řešitelé často 

s vynikajícími výsledky pokračují ve studiu geografie na vysokých školách v Česku i zahraničí. 

 

Kontakt: 

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D. 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce 

Albertov 6, 128 00 Praha 2 

mobil: 728 929 294 

http://www.zemepisnaolympiada.cz 

  

http://www.zemepisnaolympiada.cz/
http://www.zemepisnaolympiada.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci celostátního kola ZO 2018 vyměřují objem školního rybníčku ZŠ Jílové u Prahy.  

Foto: Lucie Urbanová 

 

 

 

Účastníci celostátního kola ZO 2018 vyměřují plochu střechy ZŠ Jílové u Prahy.  

Foto: Lucie Urbanová 

 


