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ÚSTŘEDNÍ KOLO
19. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2016/2017

Ústřední (celostátní) kolo 19. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2016/2017 
pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy, Albertov 6 ve dnech 24. a 25. 4. 2017.

DOPRAVA NA MÍSTO KONÁNÍ: 

Dopravní náklady soutěžících a jejich pedagogického doprovodu z počátečního a koncového 
bodu mimo hranice obce Praha proplatí organizátoři účastníkům proti předložení jízdního 
účetního dokladu. Je vhodné, aby účastník předložil nejen jízdenku na prostředek hromadné 
dopravy, ale pokud to bude možné, tak také daňový účetní doklad, který by mu měl dopravce 
na vyžádání vystavit (zejména kladná zkušenost s Českými drahami). Z části je možné proplatit 
pedagogickému doprovodu i  jízdné proti povolení k využití služebního či soukromého vozidla. 
Proplacení jízdného zákonnému zástupci soutěžícího není bohužel podle vyhlášky MŠMT možné. 
Parkování osobního automobilu v ulici Albertov a přilehlém areálu bohužel není možné (pouze 
s časovým omezením tzv. parkovacích zón a s poplatkem).

Místo konání (děkanát PřF UK, Albertov 6) se nachází asi 200 metrů od zastávky „Albertov“ 
tramvajových linek 24, 18, 14 a 7. Práce v terénu bude probíhat v oblasti jižního zázemí Prahy 
(v doprovodu členů organizačního týmu ZO). Účastníci budou na místo dopraveni autobusem 
autodopravce Valenta-bus, který bude přistaven okolo 12. hodiny před budovu Albertov 6, 
a po skončení práce v terénu doveze účastníky na místo ubytování. Jízdné po území hlavního 
města Prahy žádáme, aby si účastníci obstarali na vlastní náklady (pokud bude z finančních 
důvodů možné jízdné na MHD proplatit, budeme vás informovat na místě). Jízdní doklady je např. 
možno zakoupit u jedné z přepážek v ČD centru na Hlavním železničním nádraží. Bližší informace 
o MHD v Praze naleznete na www.dpp.cz, vyhledání spojení na http://pid.idos. cz/spojeni/.

V některých krajích je možné využít pedagogický doprovod „vedoucího výpravy ZO z kraje“, 
tj.  pedagogického pracovníka, který bude organizovat hromadný odjezd soutěžících z daného 
kraje. Seznam vedoucích výprav ve vybraných krajích je uveden na straně 4 tohoto dokumentu.

Prezence s možností proplacení jízdních dokladů bude otevřena od 9.00 do 10.30 v místnosti 
Z5. Přístup: Po hlavním schodišti do 2. patra – doprava – za roh – naproti Müllerově mapě Čech 
po točitém schodišti vzhůru do podkroví.
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UBYTOVÁNÍ: 
Nocleh z 24. na 25. 4. 2017 bude zajištěn bezplatně pro soutěžící a jejich pedagogický 
doprovod na  vysokoškolské koleji (Kolej Hostivař, Weilova 2, Praha 10). Soutěžící dopraví 
na místo autodopravce po skončení práce v terénu.
Po většinu soutěže na Přírodovědecké fakultě (Albertov) budou mít soutěžící a doprovod možnost 
uschovat si všechny věci v uzamykatelné místnosti, po dobu práce v terénu je možné uschovat věci 
v autobuse Valenta-bus. Zájem o ubytování je třeba potvrdit závazně do 14. 4. 2017 (viz níže).

STRAVOVÁNÍ: 
Pro soutěžící je bezplatně zajištěn teplý oběd 24. a 25. 4. 2017 ve VŠ menze na Albertově, studená 
večeře formou bagety 24. 4. na Koleji Hostivař. Snídaně na Koleji Hostivař zajištěna není, ale 
v blízkosti Koleje se nachází supermarket, kde lze potraviny zakoupit po návratu z terénu. Zájem 
o stravování je třeba potvrdit závazně do 14. 4. 2017 (viz níže).

POVINNÉ VYBAVENÍ PRO SOUTĚŽ, KTERÉ SI MUSÍ KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ PŘIVÉZT:
•	 Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2015, 4. dotisk, 3. vydání (případně jakékoli 

předchozí vydání) (případně Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2011, 3. vydání. 176 s. ISBN 
978-80-7393-074-5 NEBO Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2007. 2. vydání. 175 s. ISBN 978-
80-7011-925-9). 

•	 Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografe Praha, a. s. 
2016, 3. vydání, 3. dotisk (případně jakékoli předchozí dotisky). 36 s. ISBN 978-80-7393-275-
6 (případně Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografe Praha, 
a. s. 2012, 3. vydání. 36 s. ISBN 978-80-7393-275-6 NEBO Česká republika: sešitový atlas pro základní 
školy a víceletá gymnázia. Kartografe Praha, a. s. 2008, 2. vydání. 32 s. ISBN 978-80-7393-041-7).

•	 psací potřeby: propisovací tužka, tužka, guma, minimálně 6 různých barev pastelek,
•	 kalkulačka (zákaz používání mobilního telefonu k tomuto účelu)
•	 pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr
•	 pevná podložka na psaní o velikosti A4 (pro práci v terénu)
•	 vhodný oděv a obuv do terénu, včetně deštníku nebo pláštěnky v případě nepříznivého počasí
•	 průkaz zdravotní pojišťovny

DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MAPU NA GEOGRAFICKÉ TÉMA:
Organizátoři ZO vyhlašují ve spolupráci s Českou kartografickou společností doplňkovou soutěž 
O nejlepší mapu na geografické téma. Každý účastník ústředního kola ZO se může soutěže zúčastnit 
odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Bližší informace 
a pokyny na straně 7.
V rámci společného večera soutěžící svá díla představí a budou mít možnost zodpovědět otázky 
z pléna, vztahující se k vytvořeným mapám. Tato soutěž není součástí bodového hodnocení 
v Zeměpisné olympiádě. Je však vhodnou přípravou na mezinárodní geografické soutěže, kde 
jsou letos podobné aktivity zařazeny.
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CO BUDE PO ÚSTŘEDNÍM (CELOSTÁTNÍM) KOLE:

Dva různé týmy nejúspěšnějších řešitelů kategorie D postupují do dvou mezinárodních 
geografických soutěží: iGeo 2.–14. 8. 2017 v Bělehradě (Srbsko), IESO 22.–29. 8. 2017 v Nice 
(Francie). V této souvislosti žádáme, aby měli účastníci postupující na ústřední kolo platný 
cestovní pas (potřebný pro potenciální cestu do Srbska). Ihned po celostátním kole zajišťujeme 
proti cestovnímu dokladu soutěžících letenky a z důvodu prudkého růstu cen letenek před blížícím 
se termínem cesty je potom finančně ztrátové čekat 30 dní, než si soutěžící vyřídí doklad. Pro 
nejúspěšnější řešitele kategorie C bude uspořádána letní geografická škola 20.–23.  7. 2017 
v  Chotěboři, která bude zároveň přípravou na mezinárodní soutěže pro kategorii D (účast 
nezbytná).

DŮLEŽITÁ INFORMACE NA ZÁVĚR:

Do 14. 4. 2017 (poté se aplikace uzavře) je nezbytné se na účast (včetně doprovodu 
soutěžících) v ústředním kole zaregistrovat a to následujícím způsobem: 

1) Soutěžící se do ústředního kola přihlásí prostřednictvím on-line registračního formuláře 
na stránkách Excelence MŠMT – kategorie C na webovém odkazu excelence.msmt.cz/soutez/348, 
kategorie D na odkazu excelence.msmt.cz/soutez/347. 

2) Pedagogický doprovod, rodič či jiný doprovod soutěžícího se do 14. 4. 2017 přihlásí stejnou 
cestou jako soutěžící, tj. prostřednictvím on-line registračního formuláře na stránkách Excelence 
MŠMT – pokud doprovází soutěžícího kategorie C na webovém odkazu excelence.msmt.cz/
soutez/348, soutěžícího kategorie D na odkazu excelence.msmt.cz/soutez/347. Pokud doprovází 
více soutěžících nebo naopak nedoprovází nikoho (např. člen Ústřední komise ZO), může se 
přihlásit na libovolném ze dvou odkazů. Přihlášení je nezbytné zejména kvůli stravě a ubytování. 
Jelikož aplikace je primárně projektována pro žáky, je třeba provést několik výjimečných 
kroků: 

a) datum narození nabízí kalendář nejzazší 1. 1. 1990, proto je nutné vepsat datum ručně   
 ve formátu DD-MM-RRRR         

b) pokud nejste zaměstnancem školy (např. člen Ústřední komise ZO), z nabídky Škola   
 vyberte libovolnou školu, aby vás systém pustil dál (záznam bude poté pořadatelem   
 smazán)  

c)  do povinných polí e-mail pedagoga a e-mail rodiče uveďte pokaždé svůj e-mail

         RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.  
                        organizační garantka ZO
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VEDOUCÍ VÝPRAVY ZO Z VYBRANÝCH KRAJŮ:

Kraj Jméno Instituce Kontakt
Jihomoravský doc. PaedDr. Eduard 

Hofmann, CSc.
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

katedra geografie 
Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity

e-mail: evhofmann@seznam.cz, 
hsvobodova@ped.muni.cz 
tel.: 725 179 065, 774 576 370

Plzeňský Pavel Červený 11. ZŠ Plzeň e-mail: CervenyP@seznam.cz 
tel.: 607 560 685

Ústecký Mgr. Oldřich Poul ZŠ Velké Březno e-mail: olda.poul@seznam 
tel.: 775 337 187

Vysočina Mgr. Roman Veselský Gymnázium, 
Neumannova 2, 
Žďár nad Sázavou

e-mail: veselsky@gymzr.cz 
tel.: 605 466 799
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HARMONOGRAM ÚSTŘEDNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
24. 4. 2017

PROGRAM PRO UČITELE:

Program 1: seminář RNDr. Tomáše Matějčka, Ph.D. a Bc. Lenky Morové „Využití filmu ve výuce zeměpisu“ 
Program 2: přednáška RNDr. Evy Janské, Ph.D. „Světové migrační trendy a jejich dopad na současnou 
migrační situaci v Česku“

25. 4. 2017
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OSOBNÍ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA, resp. DOPROVODU SOUTĚŽÍCÍHO

19. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2016/2017

kategorie C na  excelence.msmt.cz/soutez/348,

kategorie D na  excelence.msmt.cz/soutez/347

do 14. 4. 2017

Vyplněním registračního on-line formuláře na stránkách Excelence MŠMT zároveň účastník prohlašuje, že se 
seznámil s pokyny ústředního kola Zeměpisné olympiády v tomto dokumentu.     
Je si vědom, že se účastní školní akce, a proto se bude chovat v souladu se školním řádem své školy.
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Organizační pokyny
PRO OKRESNÍ KOLO

19. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2016/2017

Okresní kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky v úterý 21. 2. 2017. 
V případě, že se v té době ve vybraných okresech konají jarní prázdniny (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 
Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 
Písek, Náchod, Bruntál), je s krajskými garanty dohodnut náhradní termín.

Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky ve  středu 22. 3. 
2017.  Ani v letošním roce bohužel nebude pořádáno dobrovolné celorepublikové soutěžní výběrové 
soustředění pro nejúspěšnější řešitele krajského kola kategorií A a B.

Ústřední kolo (pro soutěžní kategorie C a D) proběhne v Praze v pondělí 24. 4. a v úterý 25. 4. 2017.

Dva různé týmy nejúspěšnějších řešitelů kategorie D postupují do dvou mezinárodních geografických 
soutěží: iGeo 2.–14. 8. 2017 v Bělehradě (Srbsko), IESO 22.–29. 8. 2017 v Nice (Francie). Pro nejúspěšnější 
řešitele kategorie C bude uspořádána letní geografická škola 20.–23. 7. 2017 v Chotěboři, která bude 
zároveň přípravou na mezinárodní soutěže pro kategorii D.

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO SOUTĚŽ:

•	 psací potřeby (propisovací tužka, tužka)

•	 trojúhelník

•	 kalkulačka (ne v mobilním telefonu)

•	 volný čistý papír na výpočty

•	 pro části 1) práce s atlasem a pro 3) praktickou část kategorie A a B:

•	 Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2015, 4. dotisk, 3. vydání (a všechna předchozí vydání) 
(případně Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2011, 3. vydání. 176 s. ISBN 978-80-7393-074-
5 NEBO Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2007. 2. vydání. 175 s. ISBN 978-80-7011-925-9). 
Autorská řešení úloh jsou zpracována výhradně pro výše uvedená vydání běžně používaných atlasů.

•	 pro části 2) písemný test geografických znalostí a 3) praktickou část kategorií C a D není přípustné mít 
jakýkoli atlas.
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Organizátoři Zeměpisné olympiády vyhlašují ve spolupráci s Českou kartografickou společností

doplňkovou soutěž

O nejlepší mapu na geografické téma

Každý účastník celostátního kola Zeměpisné olympiády se může soutěže zúčastnit odevzdáním 
vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou 
vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map 
budou odměněni Českou kartografickou společností.

Pokyny:

•	 mapu může přihlásit jednotlivec, případně i skupina max. 3 studentů,

•	 mapy lze odevzdat pouze v papírové formě,

•	 geografickým tématem se rozumí znázornění určité vlastnosti prostoru (např. prostorového rozložení 
vybraného jevu, rozdílných číselných hodnot vybraného jevu) nebo prostorového vztahu (prostorových 
souvislostí),

•	 použití počítačů pro sestavení mapy není zakázáno,

•	 maximální rozměr mapy je 1 × 1 metr,

•	 očekává se původní přístup ke znázornění geografického tématu, nikoli napodobování profesionálních 
map.

Mapy budou hodnoceny odděleně dvěma tříčlennými komisemi (kartografickou a geografickou) 
a výsledky budou vyhlášeny zvlášť za:

•	 mapu s nejlepším geografickým obsahem,

•	 mapu s nejlepším kartografickým zpracováním,

•	 celkově nejlepší mapu (jako součet obou hodnocení).
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jakýkoli atlas.
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Organizační pokyny
PRO OKRESNÍ KOLO

19. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2016/2017

Okresní kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky v úterý 21. 2. 2017. 
V případě, že se v té době ve vybraných okresech konají jarní prázdniny (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 
Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 
Písek, Náchod, Bruntál), je s krajskými garanty dohodnut náhradní termín.

Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky ve  středu 22. 3. 
2017.  Ani v letošním roce bohužel nebude pořádáno dobrovolné celorepublikové soutěžní výběrové 
soustředění pro nejúspěšnější řešitele krajského kola kategorií A a B.

Ústřední kolo (pro soutěžní kategorie C a D) proběhne v Praze v pondělí 24. 4. a v úterý 25. 4. 2017.

Dva různé týmy nejúspěšnějších řešitelů kategorie D postupují do dvou mezinárodních geografických 
soutěží: iGeo 2.–14. 8. 2017 v Bělehradě (Srbsko), IESO 22.–29. 8. 2017 v Nice (Francie). Pro nejúspěšnější 
řešitele kategorie C bude uspořádána letní geografická škola 20.–23. 7. 2017 v Chotěboři, která bude 
zároveň přípravou na mezinárodní soutěže pro kategorii D.

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO SOUTĚŽ:

•	 psací potřeby (propisovací tužka, tužka)

•	 trojúhelník

•	 kalkulačka (ne v mobilním telefonu)

•	 volný čistý papír na výpočty

•	 pro části 1) práce s atlasem a pro 3) praktickou část kategorie A a B:

•	 Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2015, 4. dotisk, 3. vydání (a všechna předchozí vydání) 
(případně Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2011, 3. vydání. 176 s. ISBN 978-80-7393-074-
5 NEBO Školní atlas světa. Kartografe Praha, a. s. 2007. 2. vydání. 175 s. ISBN 978-80-7011-925-9). 
Autorská řešení úloh jsou zpracována výhradně pro výše uvedená vydání běžně používaných atlasů.

•	 pro části 2) písemný test geografických znalostí a 3) praktickou část kategorií C a D není přípustné mít 
jakýkoli atlas.
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Organizátoři Zeměpisné olympiády vyhlašují ve spolupráci s Českou kartografickou společností 

doplňkovou soutěž

O NEJLEPŠÍ MAPU NA GEOGRAFICKÉ TÉMA

Každý účastník celostátního kola Zeměpisné olympiády se může soutěže zúčastnit odevzdáním vlast-
noručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou 
vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších 
map budou odměněni Českou kartografickou společností.

Pokyny:
•	 mapu může přihlásit jednotlivec, případně i skupina max. 3 studentů,
•	 mapy lze odevzdat pouze v papírové formě,
•	 geografickým tématem se rozumí znázornění určité vlastnosti prostoru (např. prostorového roz-

ložení vybraného jevu, rozdílných číselných hodnot vybraného jevu) nebo prostorového vztahu 
(prostorových souvislostí),

•	 použití počítačů pro sestavení mapy není zakázáno,
•	 maximální rozměr mapy je 1 × 1 metr,
•	 očekává se původní přístup ke znázornění geografického tématu, nikoli napodobování profesio-

nálních map.

Mapy budou hodnoceny odděleně dvěma tříčlennými komisemi (kartografickou a geografickou) a 
výsledky budou vyhlášeny zvlášť za:
•	 mapu s nejlepším geografickým obsahem,
•	 mapu s nejlepším kartografickým zpracováním,
•	 celkově nejlepší mapu (jako součet obou hodnocení).
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