Oheň je symbol. Je schopný
vyjadriť hlboké emócie. Má
neodmysliteľné miesto v živote
ľudí. Inšpiroval k vzniku mnohých
legiend a mýtov. K najznámejším
v gréckej mytológii patrí mýtus
o Prometeovi, ktorý ukradol
bohom oheň a priniesol ho ľuďom.

Od rituálu
k s mbolu

Oheň nás spája. Smeruje nahor
ako naše myšlienky, odoláva vetru
a a bojuje za svoje práva a dym,
ktorý z neho stúpa odhaľuje nášho
ducha a snáď aj duše.
Oheň je tvorca predstavy. Pohľad
do ohňa nás inšpiruje k sneniu
a k spolupatričnosti, jeho sila
prináša nádej, ktorá spája
ľudstvo a inšpiruje k myšlienkam
posunúť sa vpred.
Olympijský oheň sa považuje
za symbol nesmrteľnosti
olympijskej myšlienky, prepája
moderné olympijské hnutie
s antickými tradíciami.
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Olympijský oheň, olympijská štafeta
a olympijská vlajka sú symboly
olympijských ideálov.

Jan Wils

Olympijský oheň po prvýkrát
horel počas Hier IX. olympiády
1928 v Amsterdame. Holanďan
Jan Wils, autor myšlienky
a zároveň architekt návrhu
olympijského štadióna, umiestnil
oheň do čaše umiestnenej v kupole
46 metrov vysokej Maratónskej
veže postavenej na štadióne.
Zapálenie ohňa a proces
horenia kontrolovali anonymní
zamestnanci mestskej plynárne.

Olympijský oheň sa zapaľuje pri
slávnostnom ceremoniáli v antickej
Olympii. Zapaľovanie ohňa slnečnými
lúčmi s pomocou parabolických
zrkadiel navrhol Alexander
Philadepheus významný grécky
archeológ, historik a muzeológ.
Prenášanie olympijského ohňa
v podobe olympijskej pochodne
do dejiska olympijských hier sa
uskutočňuje ako olympijská štafeta.
Zapaľovanie olympijského ohňa
patrí k najemotívnejším zážitkom
otváracieho ceremoniálu olympijských
hier. Oheň planie počas celých
olympijských hiera zhasína pri
záverečnom ceremoniáli.
Olympijská štafeta s jej zastávkami
vyjadruje odovzdávanie symbolického
ohňa z generácie na generáciu, kde
najmladší sú vždy nositeľmi nádeje pre
ľudstvo.

Otec myšlienky olympijskej
štafety bol Carl Diem, nemecký
športový funkcionár, generálny
sekretár Organizačného
výboru Hier XI. olympiády
1936 v Berlíne. Theodor
Lewald, člen Medzinárodného
olympijského výboru a prezident
Organizačného výboru Hier
XI. olympiády 1936 predniesol
návrh 18. mája 1934 počas 33.
zasadnutia Medzinárodného
olympijského výboru v Aténach.
Návrh na usporiadanie
štafetyčlenovia MOV prijali
s nadšením.

Alexander Philadepheus

1936
1936

O dva roky neskôr, 20. júla 1936,
Konstantin Kondylis, rodák
z Olympie, ako prvý bežec
v histórii olympijskej štafety
opustil s pochodňou Olympiu.
Za dvanásť dní 3075 bežcov
donieslo oheň do Berlína.
Fritz Schilgen, nemecký bežec
na stredné trate, zapálil oheň
na olympijskom štadióne
1. augusta 1936.

zľava/from left: T. Lewald
a C. Diem, St. Moritz 1928

Trasa historicky prvej olympijskej
štafety merala 3075km. Viedla
z Grécka cez Bulharsko, Juhosláviu, Maďarsko, Rakúsko a Československo do Nemecka. Národné
olympijské výbory jednotlivých
krajín zodpovedali za výber
bežcov a organizáciu štafety.
Olympijskú štafetu sprevádzali
najmä v Rakúsku a Maďarsku protesty proti nastupujúcemu fašizmu
v Nemecku.

FAKĽA OH 1936

Na rukoväti sú vyryté trasa
štafety s olympijskými
kruhmi zakončená
nemeckou orlicou spolu
s nápisom Fackel Staffel
Lauf Olympia Berlin 1936.
Na platforme je nápis:
Organisazions Komitee
für die XI. Olympiade
Berlin 1936. Als Dankdem
Träger.

Foto: Magyar olympiai és sportmúzeum

Farba
Strieborná
Výška
70 cm
Materiál
oceľ
Autori návrhu: Carl Diem, Walter E. Lemcke
Výroba:
Friedrich Krupp AG

V stredu, 29. júla 1936 o druhej
hodine popoludní, štafeta
prebehla z Maďarska cez
hraničný prechod Oroszvár–
Horvátjárfalu* do rakúskeho
Kittsee. Medzi divákmi vítali
bežcov v hojnom počte aj
obyvatelia neďalekej Bratislavy.
V doterajšej histórii je to jediný
raz, čo olympijská štafeta
prebehla cez územie dnešnej
Slovenskej republiky.
* Obce Rusovce a Jarovce sa stali
súčasťou územia Československa
v roku 1947, v súčasnosti sú mestské
časti Bratislavy.

Oroszvár - Horvátjárfalu - Kittsee 1936

Olympijská štafeta pre
zimné olympijské hry sa
konala až v roku 1952, aj
keď oheň na štadióne horel
počas konania IV. zimných
olympijských hier 1936
v nemeckom GarmischPartenkirchene a V. zimných
olympijských hier 1948 v St.
Moritzi vo Švajčiarsku.
Trinásteho februára 1952
v nórskom Morgedale
(grófstvo Telemark) pri
rodnom dome Sondreho
Norheima, považovaného
za zakladateľa moderného
lyžovania, rozhorel sa oheň
pre VI. zimné olympijské
hry 1952 v Osle. O dva
dni oheň na olympijskom
štadióne zapálil Eigil Nansen,
vnuk polárneho bádateľa
Fridtjofa Nansena. Z Olympie
po prvýkrát oheň priniesla
olympijská štafeta do dejiska
IX. zimných olympijských
hier 1964 v rakúskom
Innsbrucku.

Olympijský oheň pre
Hry XXXI. olympiády 2016
v Rio de Janeiro zapálili v gréckej
Olympii 21. apríla 2016.
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