
 

V Praze, 10. 5. 2021 

 

Zeměpisná olympiáda zná své letošní vítěze.  

Mezinárodní geografické soutěže budou online. 
 

Z důvodu epidemických opatření proběhla všechna letošní kola Zeměpisné olympiády 

online. Na začátku května byly vyhlášeny výsledky celostátního kola, jehož vítězové se 

začínají připravovat na reprezentaci Česka na mezinárodních soutěžích, které 

proběhnou také v online podobě.   

 

Ve dnech 22. a 23. dubna 2021 se uskutečnilo celostátní kolo Zeměpisné olympiády, které 

(stejně jako ostatní kola) probíhalo v online režimu. I přes to soutěžící řešili úlohy zaměřené 

na práci s atlasem, znalostní či multimediální testy i praktickou část, při které zpracovávali 

problémovou úlohu v místě svého bydliště a výsledky pak představovali před odbornou 

komisí. 

 

Vyhlášením výsledků však ročník zdaleka nekončí. Vítězové celostátního kola v kategoriích 

C i D se totiž začínají chystat na tři navazující mezinárodní geografické olympiády, které letos 

proběhnou také online (Mezinárodní geografická olympiáda, Mezinárodní olympiáda věd 

o Zemi a Evropská geografická olympiáda). Celkem bude Česko na těchto soutěžích 

reprezentovat 16 zástupců, na které čekají náročné úlohy a úkoly, přičemž některé budou opět 

řešit i v terénu. 

 

Zeměpisná olympiáda je soutěž pro žáky talentované v geografii. V letošní distanční podobě 

se jí účastnilo ve školních kolech okolo 18 000 žáků základních a středních škol, což je nárůst 

oproti klasickým prezenčním ročníkům. V okresním kole pak bojovalo téměř 5 000 

soutěžících, v krajských 800 a do celostátního kola postoupilo 48 nejlepších.  

Úspěšní řešitelé nejvyšších kol často s vynikajícími výsledky pokračují ve studiu geografie na 

vysokých školách. 

 

I přes to, že byl letošní ročník poznamenán epidemickou situací, soutěžící si jeho průběh 

velice pochvalovali a dokázali, že i v tomto složitém období mají chuť a zápal pro soutěžení 

(viz přiložené reflexe). 

 

Organizátoři soutěže děkují všem sponzorům, partnerům a spolupracovníkům, kteří zvládnutí 

této mimořádné situace umožnili.  

 

 

Kontakt: 

RNDr. Jakub Jelen 

jakub.jelen@natur.cuni.cz  

mobil: 728 368 944 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce 

Albertov 6, 128 00 Praha 2 

www.zemepisnaolympiada.cz  

mailto:jakub.jelen@natur.cuni.cz
http://www.zemepisnaolympiada.cz/


 

PŘÍLOHA 1: 

 

Logo Zeměpisné olympiády 

 

 

 
 

 

 

PŘÍLOHA 2: 

 

Vybrané reflexe soutěžících na letošní ročník Zeměpisné olympiády.  

 

 

„Moc děkuji za Zeměpisnou olympiádu, byla to pro mě zajímavá zkušenost a velmi jsem si ji 

užila. Příští rok do toho určitě jdu zase!“    kategorie A, okresní kolo 

 

„Děkuji vám za možnost ukázat své znalosti a schopnosti zeměpisu ve vaší olympiádě.“  

        kategorie A, okresní kolo 

 

I přes to, že jsem už v 9. třídě, byl letošní ročník ZO můj první a jsem ráda, že jsem se 

olympiády mohla zúčastnit, i když se konala jen online. Mám alespoň načerpanou novou 

zkušenost, a ještě k tomu jsem si to užila :-)   kategorie C, okresní kolo 

 

„Děkuji Vám za aktivní přístup a schopnost zorganizovat letošní ročník kompletně online. Vždy 

jsem zvědavý na zajímavé úlohy např. z práce s atlasem, díky nimž se pokaždé něco nového 

dozvím a rozšířím si obzory.“     kategorie D, celostátní kolo 

 

„Moc se mi líbí, že se olympiáda nese logickém stylu, je založena na práci s grafy, výpočty a 

člověk se nemusí nic biflovat, opravdu perfektní olympiáda, na kterou se vždycky těším, kéž 

by i třeba školní kolo na našem gymnáziu se vedlo v takovém stylu a nemusely se do něj 

biflovat nadmořské výšky hor ... a jiné kraviny.“  kategorie C, krajské kolo 

 

„Zeměpisná olympiáda je skvělá, člověk se toho dost dozví, a to že jsem mohl být v krajském 

kole je pro mě velmi příjemná zkušenost.“   kategorie B, krajské kolo 


