
Finále Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR 

Slovem i obrazem 

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se tříčlenný tým studentů 6. A ve složení 

Michal Stolař, Lukáš Polášek a Inocenc Drábek zúčastnil mezinárodního finále 

Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR v západočeském Chebu. Z krajských kol 

postoupilo do chebského finále 75 týmů. Moravskoslezský kraj byl zastoupen naší 

školou a gymnázii Bohumín a Opava.    

Čekala nás dlouhá cesta vlakem napříč republikou. V Chebu – „vstupní 

bráně do Čech“ jsme se vydali se prohlídku historického jádra města. Po obhlídce 

Špalíčku následoval starý románský chebský hrad – falc. Do pevnosti jsme bohužel 

nevstoupili – byla v tuto roční dobu již zavřená a stejně tak muzeum sídlící v domě, 

kde byl roku 1634 zavražděn vévoda frýdlantský Albrecht z Valdštejna. Místo toho 

jsme objevili Retromuseum, které bylo opravdu výborné a přeneslo nás do světa 

předmětů všedního dne 50. – 80. let 20. století.    

 

Před chebským románským hradem – falcí 

V podvečer nás organizátoři převezli autobusem od Západočeského divadla 

do Františkových Lázní, kde jsme byli ubytováni v hotelu Bohemia. Spolu 

s výpravou bohumínského gymnázia jsme se vydali na krátkou procházku po 

Františkových Lázních. Postáli jsme u Františka i dobrého císaře Františka, také 



i u císaře Josefa II. a procházeli kolem čistého nádherně osvětleného klasicismu 

všeho druhu. Architektonický zážitek umocňovala klidná večerní atmosféra 

lázeňského města.   

 

Večerní Františkovy Lázně 

 

Druhý den ráno jsme byli přepraveni zpět do Chebu do budovy ekonomické 

fakulty ZČU, jejíž aula se stala dějištěm celostátního finále. Na soutěžní týmy 

čekalo velikého množství historické literatury, kterou si poté z Chebu odvezly. 



Ústředním tématem soutěže byla doba normalizace, Sametové revoluce a 

rozdělení Československa – Od společného probuzení k přerodu a rozdělení (1978 

– 1992). Finále soutěže bylo rozděleno na čtyři náročná kola s různými druhy úkolů 

– otázky testové, doplňovací, přiřazovací, poznávání fotografií a osobností a na 

závěr i filmové ukázky – hudební, televizní, znělky i historické filmové záběry.  

 
Inek Drábek, Michal Stolař a Lukáš Polášek 

Finále začalo státními hymnami a projevy významných osobností. Přítomni 

byli Jan Ruml a Alexandr Vondra, velvyslanci ČR a SR v obou zemích a z historické 

obce například vysokoškolští profesoři Rychlík, Hlavačka, Holec, Emert a pan 

doktor Blažek (ÚSTR). 

 



V průběhu soutěžních přestávek bylo pro studenty připraveno výborné 

občerstvení. Organizace tak obrovského podniku běžela bezchybně a přesně, za což 

patří veliké poděkování Mgr. Miroslavu Stulákovi z chebského gymnázia, který po 

mnoho let soutěž organizuje. 

V letošním ročníku byla velmi úspěšná slovenská a valašská gymnázia. 

První místo Lučenec, druhé Valašské Klobouky a třetí místo Košice. Náš tým se 

umístil přesně uprostřed výsledného pořadí na 37. pozici (75 týmů). Děkujeme mu 

za důstojnou a úspěšnou reprezentaci naší školy i Moravskoslezského kraje. 

 

Samotná účast v mezinárodním finále byla velikým zážitkem. Pro naše 

soutěžící – letošní maturanty – přestavuje úspěšné zakončení jejich působení 

v řadě dějepisných soutěží, kterých se v průběhu studia pravidelně účastnili, za 

což jim patří veliké poděkování. 

            Mgr. Martin Žamboch 

    

 

 

      


