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Ve druhém čísle Geograických rozhled] 
jsme vás informovali, že na tomto místE 
budete nalézat pravidelnou rubriku vEnova-

nou ZemEpisné olympiádE, jejím organizač-

ním zásadám, aktuálním informacím a také 
ukázkám soutEžních úloh. Dnes si pUedsta-

víme strukturu soutEžních úkol], tedy jaké 
znalosti a dovednosti musejí soutEžící pro-

kázat.
Již tradičnE je práce ve všech vEkových 

kategoriích i ve vEtšinE soutEžních kol 
(s výjimkou kola školního, které si každá 
škola zajiš[uje sama podle svých zásad) 
rozdElena do tUí okruh]: (1) práce s atlasem, 
(2) práce bez atlasu, (3) praktická část. 

(1) ÚspEšný Uešitel by tak mEl mít do-

vednost číst informace z r]zných druh] map 
(z map s topograickým obsahem i map te-

matických) a provádEt komparaci a syntézu 
tEchto poznatk]. PoUádající organizace je 
povinna na internetových stránkách ZemE-

pisné olympiády zveUejnit pUehled dopo-

ručených atlas]; výhradnE s nimi pak žáci 
v pr]bEhu soutEže pracují. 

(2) ÚspEšný Uešitel by mEl prokázat zá-

kladní i nEkteré speciické znalosti z oboru, 
dovednost získat informaci z nejr]znEjší 
podoby uspoUádání dat (tabulky, grafy) i ze 
zdroj] r]zné povahy (text, obrazový mate- 
riál). PUi této práci nesmí mít soutEžící k dis-

pozici žádný atlas ani jinou publikaci. 
(3) V závErečné praktické části by pak 

mEl být soutEžící schopen tUídit a zpraco-

vávat informace, analyzovat údaje, provést 
jejich syntézu, prokázat schopnost jejich 
zhodnocení a formulace vlastního úsudku. 
Tento okruh bývá pojat nEkolika r]znými 
zp]soby. Bu@ se jedná o práci v terénu – 
viz napU. úkol Uešený v lomu Seč v rámci 
soutEže CERIGEO, pUedstavený v minulém 
čísle Geograických rozhled], nebo orga-

nizátoUi pUipraví exkurzi, na základE níž či 
bEhem níž soutEžící Ueší úlohy. Možností je 
též ovEUování počítačové gramotnosti, zpra-

cování, analýzy a syntézy elektronických 
dat – napU. práce s Google Earth (blíže viz 
Peštová, AndEl, Balej, Brzóska 2006).

Jak m]že vypadat zadání soutEžního úko-

lu z okruhu (1) a (2), si nyní ukážeme, úlohu 
z praktické části (3) pUedstavíme v pUíštím 
čísle Geograických rozhled].

(1) Práce s atlasem (vEková soutEžní ka-

tegorie B, celostátní kolo):
Vyhledejte v atlase mEsto INUVIK a do-

plOte jeho vybrané charakteristiky:
a) Ve kterém státE leží?
b) Jaké jsou jeho zemEpisné souUadnice?
c) Na které Uece leží?

d) V jakém podnebném pásu se nachází?
e) Jaká je v nEm pr]mErná roční teplota 

vzduchu?
f) Jaký typ pUírodní krajiny se vyskytuje 

v okolí?
g) Kolik pUibližnE žije ve mEstE obyvatel?
h) Jaká ekonomicky významná dopravní 

trasa mEstem prochází?
Zdroj: Peštová, AndEl, Balej, Brzóska 
(2006, s. 8)

(2) Práce bez atlasu (vEková soutEžní ka-

tegorie C, celostátní kolo):
Dva grafy znázorOují složení obyvatel 

Česka podle pohlaví a vEku (tzv. vEkovou 
pyramidu) v roce 1975 a v roce 2003. S vy-
užitím graf] rozhodnEte, které výroky jsou 
pravdivé.
a) V první polovinE 70. let 20. století dochá-

zelo ke snižování úrovnE porodnosti.
b) PopulačnE silné ročníky narozených na 

konci druhé svEtové války a v prvních le-
tech po jejím skončení jsou v grafu zná-
zornEny svEtlejší barvou pod číslicí 1.

c) Mezi roky 1975 a 2003 došlo v české 
populaci k poklesu počtu žen ve vEku 80 
a více let.

d) Výrazný záUez ve vEkové pyramidE pro rok 
1975, postihující osoby zhruba mezi vE-

Zemìpisná olympiáda – okruhy testovaných 
znalostí a dovedností

Geographical Olympiad  Topical Areas of Knowledge and Skills Tested. The objective of this article is to present information concerning 
the themes of topical areas for the Geographical Olympiad competition. The topical areas test various types of knowledge and skills. The article 
provides examples of contest tasks focused on skills for using atlases and acquiring information from graphs.

kem 55 a 60 let (v grafu označený svEtlejší 
barvou pod číslicí 2), je d]sledkem nižší 
porodnosti bEhem první svEtové války.

e) VEková skupina osob, která je v grafu pro 
rok 1975 znázornEna svEtlejší barvou pod 
číslicí 1, je totožná s vEkovou skupinou, 
která je v grafu pro rok 2003 znázornEna 
svEtlejší barvou pod číslicí 3.
Úlohu je možné dále rozšíUit o následující 

aktivitu: Vyhledejte nejnovEjší vEkovou py-
ramidu (napU. na internetové stránce ČSÚ) 
a porovnejte ji s vEkovou strukturou v roce 
2003. Jak se za necelých 10 let promEnila? 
Jaké výhody a nevýhody z toho vyplývají pro 
českou společnost?
Zdroj: podle Peštová, AndEl, Balej, Brzóska 
(2006) upravila K. Hulíková

Tešení úloh naleznete na internetové 
stránce Geograických rozhled] http://
geography.cz/geograficke-rozhledy/ 
v rubrice „materiály“.
Tato stránka je součástí webu České 
geograické společnosti. SoučasnE byla 
na web ČGS umístEna také samostatná 
stránka ZemEpisné olympiády. Hlavní 
oiciální stránka ZemEpisné olympiády 
se nicménE pro letošní ročník soutEže 
(do kvEtna 2012) nachází na stránkách 
poUadatelské organizace – katedry geo-

graie Pedagogické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni: http://www.kge.zcu.
cz/cgs/ZO/index.htm

Vyhlášení zemEpisné olympiády 
ročník 2011/2012:
školní kolo – probEhne do konce února 2012
okresní kolo – stUeda 14. 3. 2012
krajské kolo – stUeda 18. 4. 2012
celostátní kolo – stUeda 16. 5. 2012

Silvie Kučerová, 
PUF UJEP v Ústí nad Labem

silvie.kucerova@ujep.cz

Klára Hulíková, 
PUF UK v Praze

klara.hulikova@natur.cuni.cz

Literatura a zdroje dat:

PEŠTOVÁ, J., ANDĚL, J., BALEJ, M., BRZÓS-
KA, M. (2006): Vybrané úlohy ze zeměpisné 
olympiády 2005. Tomáš Mikulenka, Ústí nad 
Labem, 47 s.

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_
skladba_obyvatelstva_v_roce_2008 ... Věko-
vá skladba obyvatelstva v roce 2008 on-line

Obr. 1: VEková struktura populace Česka k 1. 7. 
1975.

Obr. 2: VEková struktura populace Česka k 1. 7. 
2003.
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Silvie Ku erová (silvie.kucerova@ujep.cz); Klára Hulíková (klara.hulikova@natur.cuni.cz) 

 
 
Tento dokument obsahuje autorské  ešení a rozši ující komentá  k vybraným úlohám ze 
starších ro#ník% Zem(pisné olympiády, jejichž zadání naleznete ve 3.  ísle Geografických 
rozhled# roku 2012 (ro#ník 21) v #lánku Silvie Ku#erové a Kláry Hulíkové. 
 
 
1. úloha: Práce s atlasem (v(ková sout(žní kategorie B, celostátní kolo): 
a) Kanada 
b) 68° s. š., 133° z. d. 
c) Mackenzie 
d) studený (polární) 
e) -10 °C (možno i -15 °C) 
f) tundra a lesotundra (p#ípadn% horská krajina) 
g) mén% než 50 tisíc 
(Z d%vodu kolísání ekonomických pom(r% se po#et obyvatel dost m(ní, v roce 2004 m(lo 
m(sto asi 3 450 obyvatel – Zdroj: Wikipedie). 
h) ropovod; #eka Mackenzie p#edstavuje splavný vodní tok a lze se po ní dostat do 
Beaufortova mo#e a k ji žn%ji  položeným jezer'm (Velké Otro í, p#ípadn% Athabaska) 
 
Vypracováno podle: Školní atlas sv(ta, Kartografie, Praha, 2004 (atlas doporu#ený k  ešení 
Zem(pisné olympiády po adatelskou organizací – viz 
http://www.kge.zcu.cz/cgs/ZO/index.htm 
 
 
2. úloha: Práce bez atlasu (v(ková sout(žní kategorie C, celostátní kolo): 
 
a) Nepravda. Ro ní po ty narozených (porodnost vyjad#uje po et narozených v daném roce 
p#epo tený na celkový po et osob dané populace) v první polovin% 70. let 20. století 
nar'staly, maxima po tu živ% narozených bylo dosaženo v roce 1974 (194 215 d%tí) a tento 
po et nebyl dosud p#ekonán.  
b) Pravda. Jestliže graf znázor uje složení obyvatel #eska podle pohlaví a v%ku k 1. 7. 1975, 
pak se v p'ípad% v%kových skupin 25–32 let, znázorn%ných pod )íslicí 1, jedná o ro)níky 
narozené v letech 1943–1950, tedy v posledních letech 2. sv%tové války (probíhala v období 
1. 9 1939–8. 5. 1945) a bezprost'edn% po jejím skon)ení. 
c) Nepravda. Po et osob, nejen žen, ve v%ku 80 a více let v *esku v posledních desetiletích 
nar'stá a velmi pravd%podobn% ješt% výrazn% nar'stat bude i v budoucnosti. Mezi roky 1975 a 
2003 navíc z populace odcházely slabší ro níky narozených b%hem 1. sv%tové války, a na 
jejich místo se postupn% p#esouvaly po etn% mnohem siln%jší generace osob narozených po 1. 
sv%tové válce, které již p#ešly do v%kové skupiny 80 a více let.   
d) Pravda. Jestliže graf znázor uje složení obyvatel #eska podle pohlaví a v%ku k 1. 7. 1975, 
pak se v p'ípad% v%kových skupin 56–59 let, znázorn%ných pod )íslicí 2, jedná o ro)níky 
narozené v letech 1916–1919, tedy p'ibližn% v období 1. sv%tové války (probíhala v období 
28. 7. 1914–11. 11. 1918). 

mailto:(silvie.kucerova@ujep.cz);
mailto:(klara.hulikova@natur.cuni.cz)
http://www.kge.zcu.cz/cgs/ZO/index.htm
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e) Nepravda. Jestliže v prvním p#ípad% znázor,uje graf složení obyvatel *eska podle pohlaví 
a v%ku k 1. 7. 1975, pak se v p#ípad% v%kových skupin 25–32 let, znázorn%ných pod  íslicí 1, 
jedná o ro níky narozené v letech 1943–1950. Druhý graf znázor,uje složení obyvatel *eska 
podle pohlaví a v%ku k 1. 7. 2003, a proto v%ková skupina osob 37–44 let, znázorn%ná pod 
 íslicí 3, p#edstavuje ro níky narozené v letech 1959–1966. 
 
Zdroj: podle Peštová, And(l, Balej, Brzóska (2006) upravila K. Hulíková 
 
 
Obr. 1: V(ková struktura populace *eska k 1. 7. 1975 
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Zdroj: K. Hulíková z dat databáze Human Mortality Database 
 
Obr. 2: V(ková struktura populace *eska k 1. 7. 2003 
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Zdroj: K. Hulíková z dat databáze Human Mortality Database 
 



 3 

Úlohu je možné dále rozší it o následující aktivitu: Vyhledejte nejnov%jší v%kovou pyramidu 
(nap#. na internetové stránce *eského statistického ú#adu – viz seznam literatury) a 
porovnejte ji  s v%kovou strukturou v roce 2003. Jak se za necelých 10 let prom%nila? Jaké 
výhody a nevýhody z toho vyplývají pro  eskou spole nost? 
O zm%n% v%kové struktury je možné #íci mnohé. Mimo jiné je patrné, že silné v%kové skupiny 
se postupn% p#esunuly do vyššího v%ku.Po etn% silné ro níky narozených na konci 2. sv%tové 
války a bezprost#edn% po jejím skon ení postupn% p#echázejí do p#edd'chodového a 
d'chodového v%ku, což klade vyšší nároky na systém sociálního zabezpe ení (d'chod pobírá 
stále v%tší množství lidí). 
Po etn% ješt% siln%jší generace narozených v 70. letech 20. století v uplynulém desetiletí 
procházely v%kem, ve kterém je vysoká plodnost (tj. v%kem, kdy nej ast%ji  p#ivád%jí na sv%t své 
potomky). Z tohoto d'vodu narostl po et d%tí p#i základn% v%kové pyramidy. Je však na první 
pohled z#ejmé, že po et t%chto nejmladších d%tí se nevyrovná velikosti generací jejich rodi '. 
Obecn% stárnoucí populace (tedy nejen  eská) musí  elit  problém'm se zajišt%ním dostupnosti 
ve#ejných služeb – nap#. nároky na systém zdravotní pé e (vyšší po et osob s nejr'zn%jšími 
zdravotními problémy, které se s p#ibývajícím v%kem stále zhoršují), požadavky na sociální 
služby – nap#. p#íprava jídla, úklid domácnosti, individuální doprava (p#ibývá t%ch, kte#í o 
sebe již nedokáží pe ovat sami a takové služby pot#ebují) apod. 
Naopak v d'sledku nízkého po tu osob v d%tském nebo mladém v%ku se potýkají n%které 
služby s nedostate nou poptávkou. Zejména ve školství je patrný nedostatek žák', u ,' a 
student'. Mnohé školy mají tak nedostate n% využité kapacity, že se jejich provoz velmi 
prodražuje, a diskutuje se o jejich uzav#ení. Otázkou ovšem je, zda tyto školy nebudou za  as 
op%t chyb%t, až dorostou do studentských let d%ti, které se p#ed n%kolika lety narodily výše 
zmín%ným popula n% silným ro ník'm ze 70. let 20. století.  
Více k tématu popula#ního vývoje lze nalézt nap . v #asopisu Demografie (online dostupný na 
internetové stránce *eského statistického ú adu) nebo na informa#ním portálu 
www.demografie.info. 
 
Úlohu je však možné rozši ovat ješt( dále, a to do budoucnosti. Pokud si prohlédnete grafy 
prognózy vývoje v(kové struktury a po#tu obyvatel *eska v následujících 50 letech, mohou 
vám pomoct zodpov(d(t i p edchozí otázku: jaké výhody a nevýhody vyplývají pro #eskou 
spole#nost z prom(n její v(kové skladby? Studenti si mohou lépe p edstavit, jaká situace je 
v budoucnu „#eká“, mohou diskutovat, jaké taková v(ková skladba bude mít d%sledky 
nap íklad pro ekonomiku, pro poptávku po r%zných službách (zdravotnictví, sociální pé#e, 
školství), zkrátka pro každodenní život.  
Prognózované struktury obyvatel *eska podle pohlaví a v(ku po desetiletých intervalech 
najdete na internetové stránce *eského statistického ú adu: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2010 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2020 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2030 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2040 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2050 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2060s 
 
 
Li teratura a požité zdroje:  
PEŠTOVÁ, J. AND,L, J., BALEJ, M., BRZÓSKA, M. (2006): Vybrané úlohy ze zem(pisné 
olympiády 2005. Tomáš Mikulenka, Ústí nad Labem, 47 s. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Inuvik ... internetové stránky Otev ené encyklopedie Wikipedie 
s odkazem na hledané m(sto Inuvik z úkolu #. 1 

http://www.demografie.info
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2010
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2020
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2030
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2040
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2050
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2060s
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inuvik


 4 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2008 ... V(ková 
skladba obyvatelstva v roce 2008 on-line 

http://www.kge.zcu.cz/cgs/ZO/index.htm ... internetové stránky po adatele Zem(pisné 
olympiády v letech 2008–2012; po adatelská organizace katedra geografie Pedagogické 
fakulty Západo#eské univerzity v Plzni ve spolupráci s katedrou geografie Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity (Brno) 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demografie ...internetové stránky #asopisu Demografie 

www.demografie.info …internetový informa#ní portál k popula#ní problematice 

www.mortali ty.org … Human Mortali ty Database, Mezinárodní databáze demografických 
údaj% vztahujících se k úmrtnosti a popula#ní struktu e 
 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2008
http://www.kge.zcu.cz/cgs/ZO/index.htm
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demografie
http://www.demografie.info
http://www.mortality.org

