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Finále 27. ročníku dějepisné sou-
těže studentů gymnázií ČR a SR

V roce 1992 se uskutečnil z iniciati-
vy chebského pedagoga Miroslava 
Stuláka první ročník dějepisné sou-
těže, kterého se účastnilo několik 
gymnázií a dalších středních škol 
karlovarského regionu. O dva roky 
později se do soutěže zapojila již 
všechna gymnázia tehdejšího Zápa-
dočeského kraje a v dalších letech 
počet škol neustále narůstal. Od roku 
2014 se přidala i slovenská gymnázia 
a obsahem soutěžních testů se staly 
společné československé dějiny. To 
již byl zájem škol tak velký, že v jed-
notlivých krajích České a Slovenské 
republiky proběhla krajská kola, ze 
kterých do chebského finále postou-
pila nejlepší gymnázia z obou zemí.

V  dubnu 2018 se uskutečnila 
krajská kola již 27. ročníku dějepis-

né soutěže studentů gymnázií ČR 
a SR. Účastnilo se 259 gymnázií ze 
všech 22 krajů České a Slovenské 
republiky, z nichž 75 nejlepších po-
stoupilo do finále, které se konalo 
ve čtvrtek 22. listopadu ve velkém 

sále Ekonomické fakulty Západo-
české univerzity v Chebu. Nad akcí 
převzali záštitu nejvyšší ústavní či-
nitelé České i Slovenské republiky, 
ministři školství obou zemí a také 
hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. 
Jana Mračková Vildumetzová. Vedle 
225 studentů a 75 pedagogů českých 
a slovenských gymnázií se do Chebu 
sjeli i významní čeští a slovenští his-
torici, své zastoupení měl i Ústav pro 
studium totalitních režimů.

Letošní ročník byl věnován období 
let 1968–1977 a nesl název Rok naděje 
a léta zklamání. Samotná soutěž měla 
tradičně čtyři části, v prvním kole 
tříčlenné studentské týmy písemně 
vybíraly ze čtyř možností správnou 
odpověď, ve druhém pak odpovídaly 
na zadanou otázku. Ve třetím kole 
vedle poznávání historických doku-
mentů spojovaly pojmy na základě 
logických souvislostí, měly určit osob-

nosti podle fotografií, ukázek z do-
bových filmů a seriálů či hudebních 
hitů. Ve čtvrtém, závěrečném kole 
pak vybrané osobnosti obou zemí 
pokládaly studentům z předtočených 
video ukázek promítaných na velko-

plošné plátno otázky týkající se dané-
ho období. Letos se tímto způsobem 
do soutěže zapojili bývalí čs. repre-
zentanti v ledním hokeji, trojnásobní 
mistři světa Jiří Holeček a František 
Pospíšil, dále bývalý reprezentant ČR 
v kopané a brankář Arsenalu Londýn 
Petr Čech, ze slovenské strany pak 
chodec a olympijský vítěz z Ria de 
Janeira Matej Tóth, historicky nejú-
spěšnější střelec slovenské hokejové 
reprezentace a mistr světa z roku 
2002 Miroslav Šatan nebo členové 
hudební skupiny Elán.

První místo v konečném pořadí ob-
sadilo Biskupské gymnázium Brno, 
na druhém skončilo Gymnázium 
Valašské Klobouky, třetí se umísti-
lo slovenské Gymnázium Galanta. 
Vítězové si odvezli nejen hodnotné 
ceny, ale i příslib osobního přijetí 
vedením Senátu a Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. 

Všichni účastníci, jejich pedagogové 
i hosté zároveň obdrželi jako drobný 
dárek knihy s historickou tematikou, 
ale odváželi si i zkušenosti a zážitky 
ze zajímavé akce.
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