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NÁZEV PROJEKTU:  OLYMPIJSKÁ ŠTAFETA NA ČESKÉM ÚZEMÍ 

 

SPECIFIKACE ŘEŠITELSKÉHO TÝMU: 

ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL:  

Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D. 

 

STUDENT MAGISTERSKÉHO STUDIA NA PDF UHK:  

Martin Říha, Učitelství pro střední školy – dějepis, tělesná výchova 

 

CELKOVÁ ČÁSTKA PŘIDĚLENÉ DOTACE: 21 100,- Kč 

 

STRUČNÝ POPIS POSTUPU PŘI ŘEŠENÍ PROJEKTU: 

Jedná se o historický výzkum, jehož cílem bylo zmapovat cestu olympijské štafety přes území 

Československa v roce 1936. Olympijská štafeta vedla přes naše území pouze jednou ve své 

historii, a to právě při své premiéře v roce 1936.  

Metodologickým základem byla práce s primárními prameny: 

Národní archív, fond Československého olympijského výboru 

Národní muzeum, Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, fond Českého atletického svazu, 

fond Josefa Fikla  

Přínos archívního výzkumu spočívá ve vyhledání dostupných informací o olympijské štafetě 

v roce 1936, jejíž průběh na našem území není v dostupné a současné československé a české 

literatuře popsán.  

 

Olympijská štafeta je běh se zapálenou pochodní z Olympie do místa konání her. Přes 

československé nebo české území putovala pouze jednou. Olympijské hry v roce 1936 se 

konaly v Berlíně, hlavním městě Německa, tehdy již nacistického. Organizátoři olympijských 

her vymysleli a navrhli její uspořádání, aby zmírnili mezinárodní veřejné mínění o režimu 

v Německu a ztlumili protesty některých zemí proti pořádání olympijských her v nacistickém 

Německu .  

Po 2. světové válce se na úrovni Mezinárodního olympijského hnutí hodně jednalo o tom, zda 

štafetu pořádat i v budoucnu, nakonec však převážil argument o propojení antické tradice 



olympijského ohně s moderní olympijskou tradicí. Olympijská štafeta se stala symbolem 

spojení zemí celého světa. 

Samotnému průběhu štafety v roce 1936 z řecké Olympie přes Bulharsko, Jugoslávii, 

Maďarsko, Rakousko a Československo do Německa je v odborné literatuře věnována 

výrazná pozornost a štafeta byla beze zbytku využita pro propagandu německého režimu. 

Němci ji zorganizovali se svojí typickou důkladností s přesným časovým harmonogramem. 

Štafeta byla doprovázena filmovým štábem a byla v Německu pravidelně prezentována i na 

filmovém plátně. Kolem průběhu štafety v Československu je pár nevyjasněných okolností, 

které jsme se pokusili objasnit.  

 

SPLNĚNÍ KONTROLOVATELNÝCH VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ: 

1. Diplomová práce 

Bude obhájena v ak. roce 2011/12 

 

2. Článek v recenzovaném periodiku Studia Sportiva 

Vyjde v roce 2012 – specielní číslo věnované konferenci Sport and Quality of Life, ve kterém 

budou zveřejněny příspěvky konference (viz příloha 3) 

Článek bude zveřejněn v AJ 

 

3. Článek v periodiku Sport History Review, ISSN 1087-1659, 1543-2947 (online) 

V přípravě  

 

4. Prezentace na mezinárodní konferenci Sport and Quality of Life,  10-11. 11. 2011, 

Brno 

Realizováno (viz příloha1 a 2) 

Prezentace v AJ 

 

PŘEHLED REALIZOVANÝCH VÝDAJŮ: (viz příloha 4) 

a) osobní náklady        0,- 

b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění: úhrada nákladů (pořizování kopií, půjčovné a 

rešerše, úhrada konferenčního poplatku 750,- Kč, cestovného a ubytování cca 1500,- Kč), 

osobní odměna 

Martin Říha 6 000,- 

c) materiálové náklady  



Cartridge    452,- 

Toner 1 687,- 

USB 16 GB    555,- 

Externí harddisk 750 GB 1 890,-  

Kancelářské potřeby    1 205,-  

d) další náklady (služby, jiné výdaje) 

Konferenční poplatek 2 500,- 

Překlad 2 450,- 

Příprava konferenčního příspěvku 2 600,- 

Cestovné (doprava, ubytování) 1 808,- 

Celkem            21 147,- 

 

Přečerpáno     47,- 

 

ZÁVĚRY: 

1. Archívní výzkum splněno částečně 

výzkum v oblastních archívech ještě probíhá 

2. Vystoupení na konferenci splněno 

3. Článek v periodiku ze seznamu RIV  probíhá, v recenzním řízení 

4. Článek v zahraničním periodiku probíhá, překlad 

 

PŘÍLOHY:  

1. Program konference  

2. Prezentace publikovaná na konferenci 

3. Článek, který bude publikován ve speciálním čísle Studia Sportiva  

4. „Výsledovka“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace  

 

 

2.1.2012        Zpracovala: Brigita Stloukalová 


