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152 s. včetně 78 příloh.  

 

Předkládaná diplomová práce Bc. Kateřiny Procházkové nepatří rozhodně svým zaměřením 

k pracím, u nichž by si čtenář spojoval jejich vznik s katedrou pomocných věd historických 

a archivnictví. Podle názvu by ji řadil nejspíš do kategorie prací spojených s historickými 

ústavy. Tento dojem může práce vzbudit ovšem jen na základě svého titulu a prvního 

zběžného prolistování. Pozornější čtenář nepochybně zbystří a jedná-li se ke všemu 

alespoň o rekreačního běžce či osoby, jež neponechá bez povšimnutí okolní dění (nejen 

politické, kulturní, ale i sportovní), nepochybně zbystří a snad i s určitou dávkou pochyb se 

jme práci procházet. Lze snad o nejznámějším, ba nejslavnějším silničním závodě u nás 

pořádaném napsat takovou práci, která by nebyla jen snůškou známých informací, ale 

poskytla nový a hlavně širší pohled na závod a jeho historii, a která by nebyla jen snůškou 

obecně známých fakt? Jak se ve výsledku ukázalo, je to možné.  

Znalým patrně vytane na mysli závěrečný kopec, který musejí závodníci zdolat před cílem. 

Pravidelným aktivním účastníkům je již předem zřejmé, co je čeká, ale přesto jdou na start 

znovu. Ti noví, plní nadšení, ještě nevědí či nedovedou zcela představit, s čím se budou ve 

chvíli, kdy do konce závodu chybí jen kousek, ale již nezbývá mnoho sil, potýkat. Zda 

náležela Kateřina k pomyslné první či druhé skupině, není zřejmé, v každém případě, 

řečeno sportovní terminologií, se nevzdával. Naopak čím více se blížil konec cesty, tím 

větší bylo její úsilí. 

 

Jak již je uvedeno v titulu, práce je věnována historii běchovického závodu od jeho počátků 

na konci 19. století, přes nelehká zlomová období, kdy nebylo jasné, zda se závod bude 

konat či skončí ve větším či menším zapomnění, až do současnosti. Hlavním zdrojem 

informací byly autorce jednak písemné prameny uložené v Oddělení dějin tělesné výchovy 

a sportu Národního muzea, fotodokumentaci čerpala z Fotoarchivu oddělení tělesné 

výchovy a sportu Národního muzea. Dalšími podklady pro práci byl dobový tisk, odborná 

literatura dotýkající se více či méně tématu včetně bohatých internetových zdrojů. 

Výpověď písemných pramenů oživila autorka na závěr rozhovorem s ředitelem a dnes již 

dlouholetým pamětníkem závodu  Josefem Šamanem. Práci s množstvím materiálu 

nikterak neulehčil ani fakt, že část písemností, uložených v Oddělení dějin tělesné výchovy 

a sportu NM není uspořádaná, takže diplomantka se musela probrat množstvím písemností, 

řazených prozatím alespoň podle jednotlivých ročníků. Podle těch, v chronologické řadě, 

ostatně také postupovala při dokumentování historie závodu.  

Po úvodní kapitole, věnované rozboru pramenů a literatury, přiblížila K. Procházková ve 

stručném přehledu vývoj atletiky a sportu na konci 19. století, poté se již zaměřila na 

vlastní Běchovice od prvního ročníku přes peripetie první i druhé světové války až do 

prakticky současných dní. Je pozitivním aspektem, že se ve svém líčení neomezila pouze 

na organizaci závodu, jeho průběh, jednotlivé účastníky, ale líčení oživila i více či méně 

humornými příhodami, o něž nebyla nouze především v průběhu přípravy a vlastního 

konání prvních ročníků. 

Samostatně (v rámci páté kapitoly) jsou připojeny medailonky jednak organizátorů, jednak 

nejvýznamnějších či nejslavnějších závodníků, včetně dvou žen, které se začaly aktivně 

účastnit závodu až s nemalou časovou prodlevou.  

Pro přehlednější dokumentaci základních faktografických údajů jsou připojeny grafy, 

ilustrující nejen počty přihlášených a účastníků, ale i úspěšnost jednotlivých klubů 



vysílajících do závodu své zástupce, stranou pozornosti neponechala autorka ani vývoj 

výše startovného a d.  

Jak již bylo uvedeno, součástí práce je i rozhovor s dlouholetým ředitelem závodu, Josefem 

Šamanem. Rozhovor, jak sama autorka zdůrazňuje v úvodu, není zpracován zcela podle 

zásad orální historie, což však není v daném kontextu nikterak na závadu. Rozhovor je 

zařazen v rámci příloh, jejichž obsahem je především bohatý fotografický materiál. 

 

Závěr: z předkládané práce, v níž je představeno 121 ročníků tradičního podzimního 

běchovického závodu, je patrný entusiasmus, s nímž autorka přistoupila ke 

zpracování tématu, jež se stalo zcela evidentně její srdeční záležitostí. I přes ne zcela 

jednoduchou situaci, týkající se pramenné základny, diplomantka prokázala praktickou 

erudici, s níž byla schopna zorientovat se i v neuspořádaných písemnostech, a byť k tomu 

téma svádí, neulpívat při líčení dobových událostí na nepodstatných podrobnostech. Je 

škoda, že nebylo (a vzhledem k časovým možnostem a rozsahu tématu ani nemohlo být) 

provedeno srovnání s jinými závody obdobného typu konanými ať již na domácí půdě či 

v zahraničí. Práce, z níž je patrná autorčina znalost reálií a především zanícenost, zájem o 

téma, zcela splňuje nároky na diplomovou práci kladené. Doporučuji ji proto k obhajobě a 

navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou v závislosti na vlastním průběhu 

obhajoby. 
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