Expedice
Podyjí
Jaroslav Najbert
Stanislav Palatka

Devět mlýnů a Podmolí:
náměty na badatelské aktivity
pro žáky základních
a středních škol

Příběhy železné opony ve znojemském pohraničí tvořili
v minulosti zejména vojáci a pomocníci Pohraniční
stráže, kteří „chránili a budovali socialistickou vlast“.
Dřívějším generacím vděčíme za všední i dramatické
příběhy česko-německého setkávání a potýkání se.
Žáci osmých a devátých tříd znojemské Základní
školy Pražská pomáhali v letech 2015 a 2016 psát
novou kapitolu příběhu. Zkoumali, k jakým změnám
v minulosti v Podyjí docházelo, a co naopak zůstalo
zachováno do současnosti. Zjišťovali, proč se události
odehrály tak, jak se odehrály. Snažili se porozumět
tomu, jak lidé v minulosti jednali, a zamýšleli se nad
tím, jak se z jejich jednání mohou dnes poučit. Pátrali
po historické paměti regionu a tím se stali její součástí.

Foto: Jaroslav Najbert. Zdroj: Archiv Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, dokumentace projektu Expedice Podyjí 2015.

Deváťáci vyrazili na expedici
Žáci deváté třídy ze základní školy
na Pražské ulici vyrazili na týden do
přírody národního parku.
Hledali zaniklé mlýny podél Dyje
nebo zkoumali vliv takzvané železné
opony na zdejší krajinu a život obyvatel.
Zapojili se totiž do nového vzdělávacího
projektu Správy Národního parku Podkem a znojemským muzeem, abychom
nabídli dětem možnost aktivně něco
zkoumat a objevovat,“ objasňuje Jaroslav Najbert, učitel a lektor Ústavu pro

studium totalitních režimů. Oproti běžným vycházkám do přírody měla Expedice Podyjí charakter badatelského
vyučování. Namísto pasivního poslouchání výkladu si žáci samy zkoušely
točit reportáž nebo vytvářely elektronický herbář.
Správa národního parku nabídnout
i dalším školám na Znojemsku, pracovní listy i metodické komentáře uveřejní
na svém webu. Zájem už projevily i další
školy.
lp

Foto: J. Najbert

O pilotním projektu Expedice Podyjí psaly regionální noviny a natáčel reportáž Český rozhlas.
Zdroj: Deváťáci vyrazili na expedici (šifra lp). Znojemské listy, 2015, č. 5, s. 11.
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Úvod

Milé kolegyně a milí kolegové,
následující aktivity pro návštěvu údolí Devět mlýnů a blízkého
okolí národního parku Podyjí jsme připravili, abychom vás inspirovali k doplnění běžné výuky na vašich školách. V letech 2015
a 2016 jsme badatelské náměty pilotovali v osmém a devátém
ročníku znojemské Základní školy Pražská, která se zapojila do
přípravy nového vzdělávacího programu Správy národního parku Podyjí a Ústavu pro studium totalitních režimů.
Tato metodická příručka nabízí aktivity pro výpravu do přírody
národního parku, která nebude jen obyčejnou procházkou, ale
umožní vašim žákům vyzkoušet si roli badatelů. Po většinu času
budou ve skupinách zkoumat a pozorovat, kreslit a zapisovat,
formulovat vlastní úsudky. Vaším úkolem je být jim na cestě
poznání průvodci. Průběžně vás budeme seznamovat s tipy dobré praxe i s úskalími, která vás mohou při společné práci potkat.
Trasu lze ujít za jeden den, ale pokud budete chtít vyzkoušet
všechny aktivity, doporučujeme v terénu strávit dva dny. Aktivity směřují obsahově nejvíce do předmětů dějepis, občanská
výchova, český jazyk a literatura, zeměpis a biologie, dále se
dotýkají většiny průřezových témat. Komentáře jsme formulovali s ohledem na to, abyste zvládli i ty aktivity, které přesahují
do předmětu mimo vaši aprobaci.
V závěru nabízíme shrnutí toho, v čem nás a naše žáky projekt Expedice Podyjí obohatil, v čem naplnil zásady, které se
v dnešní době od vzdělávání pro 21. století očekávají. Na úvod
považujeme za důležité zmínit, že pilotáž potvrdila naše předpoklady, že skupinové badatelské vyučování v přírodě žáky
aktivizuje, nabízí atraktivní a efektivní způsob učení v reálném
prostoru a přispívá k poznání místního regionu, jeho nedávné
minulosti i současnosti.
Ponecháváme na vaší vlastní iniciativě, jak nabízené aktivity
a pracovní listy využijete. Elektronickou verzi publikace najdete
na internetové stránce www.nppodyji.cz/expedicepodyji, odkud
můžete ve formátu A4 pohodlně stáhnout všechny pracovní listy.
Pracovní listy jsme nicméně vložili i do tištěné verze publikace,
kterou právě držíte v rukách, abyste o práci dětí měli dostatečný přehled. Budeme rádi, když nám poskytnete zpětnou vazbu,
pokud se rozhodnete některý z námětů realizovat s vaší třídou.
9

Současně jsme připraveni se v případě zájmu s vámi podělit
o podrobnější zkušenosti z pilotáže, případně pomoci s detailnějším plánováním práce s vašimi žáky.
Rádi bychom na tomto místě zároveň poděkovali všem, kteří
nám s realizací Expedice Podyjí pomáhali. Především Správě
národního parku Podyjí a jejím zaměstnancům, dále pracovníkům Jihomoravského muzea ve Znojmě, žákům a učitelům
Základní a mateřské školy Znojmo, Pražská 98, a v neposlední
řadě kolegům z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a všem, kteří k úspěchu expedice přispěli.
Jaroslav Najbert
Ústav pro studium totalitních režimů
jaroslav.najbert@ustrcr.cz
Stanislav Palatka
Základní a mateřská škola Znojmo, Pražská 98
stanislav.palatka@zsprazska.cz
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„Potvrdila se teze, že národní park může být
laboratoří v přírodě. Viděli jsme, že témata
zpracovaná v průběhu expedice byla velice
různorodá, nebyla to jen příroda, ale i historie
a kulturní souvislosti, a jsem opravdu rád,
že tento pilotní projekt proběhl.“
Tomáš Rothröckl,
ředitel Správy národního parku Podyjí

„Jsem velmi rád, že mladí lidé a mladí progresivní učitelé se zajímají o moderní dějiny
2. poloviny 20. století, protože to je období,
které je ještě dnes ve školách poměrně
opomíjeno a upozaděno. Byl jsem velmi rád,
že jsem se setkal s mládím, které toto
období nesmírně zajímalo.“
Petr Lazárek,
terénní průvodce
Správy národního parku Podyjí
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„Cíl, který by měla mít kterákoli výuka – rozvíjet žáky –, byl naplněn značně nad běžnou
míru. Kromě tohoto jsme si celý týden užili
v již tradičně skvělé pracovní náladě. Velká
pochvala pro děti je zcela na místě.“
Stanislav Palatka,
pilotní učitel

„S myšlenkou uspořádat expedici jsem neváhal ani vteřinu. V žádném případě se nejednalo o pět dnů ,ulévání‘ ze školy. Těch kompetencí, které si museli žáci během pár dnů
vyzkoušet, co všechno byli nucení dokázat,
jak rádi – podle slov pana učitele – ještě zpracovávali materiály po celodenní práci do počítače, to je opravdu velký kus práce.“
Pavel Trulík,
ředitel pilotní školy
ZŠ Znojmo, Pražská 98
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Expedice Podyjí:
Devět mlýnů

Trasa a dopravní spojení

Lokality
jednotlivých
aktivit

Aktivity a pracovní listy jsou číslovány pro trasu, která vede
z obce Havraníky do obce Podmolí. Měří celkem 10 kilometrů.
Badatelskou procházku je samozřejmě možné jít i v opačném
směru, případně jako konečný/výchozí bod využít i obec Hnanice. K nabízenému itineráři vycházky je třeba připočíst časy
jednotlivých aktivit dle vašeho výběru.
Obec Havraníky, autobusová zastávka – rozcestí Judexův
mlýn (po červené 2,5 km; 40 minut) – bývalý mlýn Papírna
(po žluté na sever 0,5 km; 10 minut) – zpátky přes bývalý
Baštův mlýn k rozcestí Pod Šobesem na místě bývalého hotelu
Gruber (1 km; 20 minut) – kolem tří bývalých mlýnů přes řeku
Dyji po Lipinské lávce a kolem rozcestí U Milíře k objektu Lesní
správy v Podmolí (stále po modré 4,5 km; 90 minut) – po silnici do obce Podmolí k autobusové zastávce (1,5 km; 20 minut).
Celkem 10 kilometrů, 180 minut.
Pro jednodenní výpravu lze využít běžnou autobusovou linku
Znojmo–Havraníky–Šatov (Horní Břečkov–Havraníky–Znojmo).
Pro vícedenní výlety doporučujeme využít ubytování ve Znojmě
nebo ve vzdělávacím středisku Správy národního parku Podyjí v obci Havraníky. Pobyt je třeba zamluvit s předstihem na
začátku školního roku (kontakt: info@nppodyji.cz).

1. lokalita
údolí Devět mlýnů
2. lokalita
Papírna
3. lokalita
hotel Gruber
4. lokalita
bývalý Gruberův mlýn
5. lokalita
Lipinská cesta
a železná opona
6. lokalita
Lesní správa Podmolí
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Popis lokality
a společenské souvislosti

Na protější straně:
Hotel Gruber se zahradou
na meziválečné fotografii.
Foto: autor neznámý.
Zdroj: Archiv Správy
NP Podyjí.
1 Text Bruna Kaukala, původně publikovaný v Jihomoravské ročence (Südmährisches
Jahrbuch 1997, str. 58–71), je
dostupný na webu Správy NP
Podyjí http://www.nppodyji.cz/
devet-mlynu-vypraveni-bruno-kaukala, [12. 3. 2017].

Lokalita Devět mlýnů je ideálním místem, na kterém se žáci učí
porozumět proměně krajiny a života lidí v pohraničním regionu
Podyjí v průběhu 20. století. Místní lesy, louky a vodní zdroj
řeky Dyje využívali po staletí tradičně hospodáři k těžbě dřeva,
pastevci a také vinaři. Mlynáři v údolí mleli obilí pro obyvatele
území dnešního Dolního Rakouska i Moravy. Celkem mezi Vranovem a Znojmem fungovaly dvě desítky mlýnů. Některé zničily povodně. Vzhledem k rozvoji průmyslu a turistiky byly na
počátku 20. století některé mlýny využívány i pro výrobu papíru
a ubytování turistů (Lauerův mlýn – Papírna, hotel Gruber).
Lokalita, rozdělená katastrálně mezi několik okolních obcí, byla
po roce 1918 zahrnuta do hranic nově vzniklé Československé
republiky, ač se jednalo o sporné území, obydlené většinou
německy mluvících obyvatel. I přes nové politické hranice
zůstává ve 20. a 30. letech Devět mlýnů neobyčejným kouskem kulturní krajiny, jehož podobu zachytil ve svých vzpomínkách zdejší rodák Bruno Kaukal1. Jeho idylický popis společně
s historickými fotografiemi využíváme v naší práci k rekonstrukci
toho, jak vypadal každodenní život zde v pohraničí před druhou
světovou válkou. Následkem mnichovské dohody bylo město
Znojmo a blízké okolí přičleněno k říšské župě Niederdonau.
Bruno Kaukal byl po válce, ostatně jako většina jeho krajanů,
vysídlen a krajinu svého dětství si idealizuje ve vzpomínkách
s vědomím toho, že po roce 1948 byla zasažena režimem hraničního pásma. Původní majitelé budov byli vysídleni, poválečný
odsun se vztahoval na obyvatele německé národnosti, kteří
neprokázali aktivní odpor proti nacistickému režimu.
Politické změny roku 1948 a sílící mezinárodní napětí vyústily ve zřízení hraničního pásma, ve kterém pohraniční jednotky střežily státní hranici se státy „imperialistického“ Západu
(Spolková republika Německo a Rakouská republika). Přítomnost vojsk Pohraniční stráže a existence drátěných zátarasů
(od roku 1951), jejichž původním záměrem bylo zabránit politickým uprchlíkům, agentům a kurýrům západních tajných služeb
v přechodu hranice, plnila i důležitou funkci ostrahy hranice
pro případ válečného konfliktu studené války. Současně omezovala svobodu pohybu československých občanů, zejména těch,
kteří uvažovali o emigraci do zemí mimo východní blok.
17

Zřízením hraničního pásma byl do oblasti zakázán vstup
civilním osobám s výjimkou držitelů tzv. propustek. Například
zaměstnancům JZD a státních statků nebo lesním dělníkům,
od roku 1978 také zaměstnancům CHKO Podyjí, byl vstup při
dodržení bezpečnostních opatření povolen. Stavby byly vesměs
strženy, v hotelu Gruber sídlila do 70. let rota Pohraniční stráže,
v provozu byl nějakou dobu i bývalý mlýn Papírna. Krajinu protkaly zátarasy, pozorovací věže a asfaltové cesty pohraničníků.
Zpřístupnění celé lokality a obnovu turistického ruchu umožnily až události roku 1989.

18

Přehled lokalit
a badatelských aktivit

1. lokalita – údolí Devět mlýnů
pracovní list 1; 45 minut průběžně
–
–
–
–

vyhledávání pozůstatků lidské činnosti
zakreslování do mapy
srovnávací fotografie
určení historických kontinuit a změn, příčin a následků

2. lokalita – Papírna
pracovní list 2; 30 minut
– dokumentace zaniklého místa
– práce s historickými mapami

3. lokalita – hotel Gruber
pracovní list 3; 45 minut
–
–
–
–

skupinová četba textu Bruna Kaukala
historická empatie a perspektiva
proměna lokality a turistiky
psaní pohlednice

4. lokalita – bývalý Gruberův mlýn
20 minut
– hra na rozvoj spolupráce
– zkoumání ruin se zavázanýma očima

5. lokalita – Lipinská cesta
pracovní list 4; 45 minut
– vliv železné opony na skladbu dřevin
– identifikace pozůstatků signální stěny a komunikací v krajině
– vyhledávání původní trasy zátarasů v mapě
19

6. lokalita – Lesní správa Podmolí
pracovní list 5 – tři verze; 45 minut
– bývalá rota Pohraniční stráže
– pátrání po osudu Štefana Hroze
– odpovědnost za úmrtí na státní hranici
– každodenní život v blízkosti železné opony ve vzpomínkách pamětníků
– Mladí strážci hranic
– v případě předchozí domluvy lze navštívit objekt bývalé
roty Pohraniční stráže – dnes Lesní správa

6

5

2
4

1
3
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Mapa oblasti s vyznačením jednotlivých lokalit.

20

Základní metodická
východiska a pokyny

Aktivity jsou navrženy tak, aby žáci nebyli pouze příjemci informací (poslouchají výklad učitele nebo průvodce), ale aby své
poznání aktivně spoluvytvářeli a navazovali na dřívější zkušenost. Rozvíjejí svoji gramotnost (historickou, environmentální,
čtenářskou, mediální). Vycházíme z pedagogického konstruktivismu.
Výprava je určena pro běžnou třídu za doprovodu dvou až tří
pedagogů. Žáci pracují po celou dobu ve skupinách, doporučujeme rozdělit je už před odjezdem do terénu. Pilotní skupiny měly 4–6 žáků. Každá skupina si zvolí svého kapitána,
který zprostředkovává komunikaci s učitelem a dalšími skupinami. Skupinová práce umožňuje podpořit se navzájem v pátrání a formulování odpovědí. Současně žáky učí komunikaci
a spolupráci.
Důležité je podpořit žáky ve formulování vlastních hypotéz
a interpretací, které učitel usměrňuje přibližováním historického kontextu. Není nutné žáky předem zahltit náročným historickým výkladem, naopak. Historický kontext doplňujeme postupně v návaznosti na zadané úkoly a otázky, které formulují sami
žáci. Základní výklad k jednotlivým lokalitám mají žáci v úvodech
pracovních listů.
Na poznatky z terénu lze úspěšně navazovat v hodinách ve škole. Aktivity jsme vyzkoušeli i se žáky osmého ročníku, kteří většinu historických témat v hodinách dějepisu dosud neprobírali.
Individuální i společný prožitek místa (příroda s pozůstatky staveb) vhodně doplněný o vybrané historické prameny (fotografie, vzpomínky, mapy) vybízí žáky k pátrání po osudu staveb
a lidí a ke srovnání minulosti se současností. Žáci se během
vycházky zamýšlejí nad příčinami dnešního stavu (proč zmizely
stavby a lidé?).
Současně se žáci seznamují s přírodou národního parku Podyjí a pamětí krajiny a zdejších obyvatel. Žáci ze škol v regionu
reflektují a současně posilují svoji lokální identitu.
21

Chyba je součástí učení. Nechte žáky pracovat s turistickou
mapou, nechte je klidně i sejít z cesty a vrátit se zpátky. Pokud
přehlédnou mlýnský náhon, buďte trpěliví a zavolejte je zpátky. Pozorovací schopnosti se rozvíjejí rychle, ale učitel se musí
naučit nebýt ve všem první.
Není organizačně možné zvládnout všechny úkoly během
jednoho dne. Klíčové aktivity jsou obsažené v pracovních listech 1 (srovnávací fotografie a shrnutí proměny údolí), 3 (vzpomínka na hotel Gruber a příčiny proměny údolí) a 4 (vliv železné
opony na krajinu). Pokud budete chtít výpravu zkrátit, nejpraktičtější je tedy vynechat lokalitu 2 Papírna. Nicméně dojděte
alespoň ke křížku, který je na srovnávací fotografii pro žáky
z pracovního listu 1.
Areál Lesní správy Podmolí (bývalá rota Pohraniční stráže)
dodnes obepíná unikátní autentické oplocení signální stěny.
Vybrat si lze různé verze pracovních listů, případně si předem
domluvit návštěvu objektu se Správou NP Podyjí. Pokud nestíháte autobus nebo jsou žáci příliš unavení, můžete udělat jen
krátkou zastávku a aktivity realizovat ve škole.
Příběh Štefana Hroze není vázán na lokalitu 6 Lesní správa Podmolí, je také součástí vzdělávacího programu Jihomoravského
muzea ve Znojmě o železné oponě. Zároveň máme vyzkoušené,
že pátrání po okolnostech úmrtí a zodpovědnosti pohraničníků
žáky zajímá a baví.
Časové údaje jsou vyzkoušené, plánované s rezervou. Nicméně
doporučujeme být flexibilní. Udělejte si výlet a vypravte se do
údolí předem např. s vlastními dětmi nebo na kole, abyste si
„osahali“ terén.
Pokud sejdete z cesty nebo vaše žáky otráví špatné počasí
a máte pocit, že se nic nedaří (i tyto situace pilotní třídy zažily),
pamatujte, že i samotná cesta je cíl.
Nabízené aktivity mají badatelský charakter, většina výstupů je
však ve formě vyplněných pracovních listů, ze kterých si žáci
mají vytvořit vlastní portfolio. Pokud chcete návštěvu Podyjí
přiblížit opravdovému projektu, neobejdete se bez větší časové dotace a navazujícího zpracování ve škole. Výsledek však
rozhodně stojí za to!
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Shrnujeme několik tipů z pilotáže:
Nechte žáky připravit prezentaci pro rodiče nebo spolužáky.
Nejlépe se znalosti a dovednosti osvojují, když žáci sami tvoří
a prezentují to, co se učili a co vypátrali. Prezentace pilotní třídy pro veřejnost v Domě umění ve Znojmě byla příjemnou komunitní událostí, při které žáci překvapili rodiče tím, co
všechno se mnohou na základní škole naučit.
Nechte skupiny filmovat na místě pozůstatky mlýnů a živé
vstupy reportérů. Ve spolupráci s vyučujícím IT/IVT mohou žáci
vytvořit komentované video o lokalitě, které zveřejní na YouTube.com nebo na stránkách školy.
Nechte žáky zpracovat písemné zamyšlení nebo jiný slohový
útvar, ve kterém budou reflektovat svoje zážitky a vztah k regionu Podyjí a jeho komplikované minulosti.
Navažte na zážitky z terénu orálně historickým projektem. Ať
žáci pátrají v rodinách, jak život v pohraničí prožívali jejich
rodiče a prarodiče. Vytvořte s nimi komentované rodinné fotoalbum nebo průvodce životem v pohraničí před rokem 1989.
Pokud žily rodiny vašich žáků ve vnitrozemí, mohou žáci zjišťovat, co se jejich rodiče a prarodiče o železné oponě učili ve školách, co o ostraze hranic věděli, jak ji s odstupem času hodnotí.
Pokud máte čas a chuť, ptejte se pamětníků v Podmolí, Havraníkách, Hnanicích nebo ve Znojmě, jak vypadal běžný život
v blízkosti železné opony. Můžete narazit na bývalého velitele
pohraniční roty nebo na pomocníky Pohraniční stráže či civilní
zaměstnance, kteří „za dráty“ chodili na propustku. Ti mladší
mohli docházet do pionýrského oddílu Mladých strážců hranic.
Nejstarší pamětnice prožily v Podmolí i druhou světovou válku
a poválečný odsun. Výběr pamětníků blíže rozebíráme v textu
k lokalitě 6 Lesní správa Podmolí.

2 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav a kol.: Paměť
a projektové vyučování v dějepise. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014,
dostupné na http://www.dejepis21.cz/metodika-projektove-vyuky.

Obraťte se na Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a společně naplánujte projekt na vaší škole. Pokud
máte o projektové a badatelské vyučování hlubší zájem, můžete
si na webu projektu Dějepis v 21. století stáhnout metodickou
příručku Paměť a projektové vyučování v dějepise.2
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1. lokalita
údolí Devět mlýnů
Pracovní list 1
45 minut průběžně

Základní popis
Aktivita je zaměřená na celé údolí, ve kterém je možné postupně vypátrat pozůstatky šesti mlýnů. Fotografie vybrané pro
srovnání zachycují hotel Gruber (dnes odpočívadlo, foceno od
cesty na Hnanice, GPS 48.8101614N, 15.9782917E), kříž při
cestě k Papírně (kříž je zachycený i na turistické mapě, GPS
48.8162214N, 15.9824169E) a Lipinskou lávku (foceno z levého břehu, původní lávku na fotografii strhla povodeň, současná
je replika, 48.8187258N, 15.9692258E). Kromě mlýnů tematizovaných v pracovních listech jsou výrazné zejména pozůstatky
Judexova (Baštova) mlýna, na jehož místě dnes stojí čerpací
stanice pro zavlažování polí. Historické půdorysy čtyř mlýnů
(Papírna, Judexův, hotel Gruber, Gruberův) zachycují obrázky
v pracovním listu 2.

Komentář k pracovnímu listu a úkolům

Na protější straně:
Na stráži socialistické vlasti
v 70. letech 20. století.
Foto: Jaroslav Roun.
Zdroj: Jihomoravské
muzeum ve Znojmě.

Žáci pracují ve stálých skupinách (4–6 žáků). Každá skupina má
zvoleného kapitána. Za skupinu budou žáci plnit úkoly a odevzdávat i pracovní listy. Kapitán pomáhá při organizaci práce
skupiny. Historii lokality není nezbytné na úvod kontextualizovat dlouhým historickým výkladem. Předpokládáme, že jednotlivé aktivity u žáků postupně vyvolají otázky, které jim učitelé
pomáhají zodpovědět.
Rozdejte pracovní list 1: Pátráme po pozůstatcích mlýnů.
Žáci ho dostávají buď u rozcestí Judexův mlýn (příchod od
Havraníků), nebo u rozcestí Pod Šobesem (příchod od Hnanic),
nebo před Lipinskou lávkou (příchod od Podmolí).
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Žáci mají za úkol všímat si pozůstatků lidské činnosti (zbytky
zídek, sklepů a cest, kříž, náhony apod. – nemáme na mysli
současné stavby, např. objekt vodárny). Do mapky si skupiny
zakreslují, jaké objekty a kde našly.
Zároveň jim zadejte druhý úkol, aby hledali současný stav
míst zachycených na historických fotografiích a pořídili srovnávací fotografie (např. fotoaparátem na mobilním telefonu,
viz ukázka, s. 29). Pokud místo nebudou schopní identifikovat,
zastavte je a dejte jim nápovědu.
Dbejte na to, aby ve třetím úkolu žáci formulovali hypotézy, co se v údolí stalo a proč. V průběhu výpravy je budou
zpřesňovat podle dalších podnětů. Před odevzdáním listu pak
mají napsat závěrečnou odpověď, podloženou argumenty. Argumenty formulují na základě studia dalších pramenů nebo závěrů
diskuzí (viz ukázka, s. 30).

Tipy z pilotáže
Reflektujte s žáky skupinovou práci
Učí se při ní spolupracovat a komunikovat. Při skupinové práci
se vždy najdou více a méně aktivní jedinci. Podstatné je, aby
žáci dokázali pracovat jako tým. Vytváření pozitivního klimatu
ve skupině „dobrou náladou“ může být stejně přínosné pro
zdárné splnění úkolu jako zapisování do pracovního listu. Důležité je, aby byl každý zodpovědný za nějaký úkol. Pokud někteří
žáci narušují skupinovou práci nebo nechávají všechnu práci na svém kapitánovi, podstatnější než výstraha či trest je
citlivý rozbor dopadu jejich chování na skupinu. V profesním
životě budou žáci také nuceni spolupracovat s lidmi, kteří jim
osobnostně a stylem práce nemusí vyhovovat. Tím, že žákům
vytvoříme prostor se navzájem pochválit nebo konstruktivně
kritizovat, ovlivňujeme jejich sebehodnocení a umožníme rozvíjet jejich sociální kompetence.
Jak naučit žáky pracovat s mapou a všímat si okolí
Žáci pozůstatky staveb zpočátku spíše míjeli bez povšimnutí,
protože neměli rozvinuté pozorovací schopnosti. Zkušenosti
práce s turistickou mapou byly rozdílné, proto doporučujeme
dát žákům základní instrukce pro práci s mapou (orientace „kde
jsme teď, kam jdeme a kudy“, určení světových stran). Nechte
je prožít si poznávací chybu a zavolejte celou skupinu zpět,
pokud bez povšimnutí přejde zajímavý objekt. Postupně se žáci
učí si detailů (sklepy, zídky, jezy, náhony) v krajině všímat.
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Natočte film
Skupina, která objevila jako první pozůstatky mlýna, dostala
za úkol natočit je na videokameru a připravit živý vstup. Každá
skupinka takto zdokumentovala jednu lokalitu a společně pak
žáci sestříhali film s vlastním komentářem, který prezentovali
rodičům a uveřejnili na serveru YouTube3.

Ukázky

3 Studentský film Devět
mlýnů – Expedice Podyjí 2015.
Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=uMDkP5ihF4Q,
[12. 3. 2016].

Srovnání historické fotografie č. 1 (hotel Gruber) a dnešního stavu
(odpočívadlo). Foto: autor neznámý a Jaroslav Najbert. Zdroj: Archiv Správy
NP Podyjí a Archiv Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních
režimů, dokumentace vzdělávacího projektu Expedice Podyjí 2015.
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Příklady vstupních hypotéz žáků devátých tříd, seřazené podle
narůstající úrovně historického myšlení:
–– „Začala válka; příchod Němců; Židé majitelé podniků; měli
málo peněz.“
–– „Podle nás určitě začala válka. Bylo by to tady jinak super.
Hospoda, pití, lidi, děti. Mohlo to tady vyhořet. Je to možné.
Nikdo neví, jak to nakonec bylo.“
–– „Zlepšila se technologie a mlýny už nebyly potřeba, své
zásluhy měla také příroda ve formě katastrof a také to, že
se oblast po válce dostala do hraničního pásma.“

Místo pro poznámky:
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Pracovní list 1

skupina

Pátráme po pozůstatcích mlýnů
Lokalita: údolí Devět mlýnů

Lokalita, kterou budete
procházet, dostala název
podle mlýnů na řece Dyji.
Už v pravěku před několika tisíci lety se zde těžilo
dřevo, část lesa byla postupně přeměněna v pastviny a vinice. Na trase naší
procházky stálo před sto
lety z celkového počtu ještě šest mlýnů. Dnes už tu
nenajdeme žádný, ale lidská
činnost je v údolí patrná
dodnes. Všímejte si po celou cestu pozůstatků lidské
činnosti z dřívějších let.
Kulturní krajina Devíti mlýnů, 30. léta 20. století. Foto: Karl Nather. Zdroj: Archiv Správy
NP Podyjí.

Úkol 1:
Do mapky zakreslujte pozůstatky lidské činnosti a snažte se vyhledat původní mlýny
a jejich příslušenství ve vodě
i na souši. Své nálezy zdokumentujte fotoaparátem.

© Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA
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Pracovní list 1

skupina

Úkol 2:
Zjistěte, kde byly vyfoceny tři přiložené fotografie. Pořiďte z toho samého místa fotografii
současného stavu, na které zachytíte, jak se lokalita proměnila. Místa si vyznačte do mapy
na předchozí straně (čísly 1, 2 a 3) a odpovězte na otázku, v čem se liší stav na fotografiích
a dnes.

Fotografie 1
Jak se liší stav na fotografii a dnes? (2–5 vět)

Foto: autor neznámý. Zdroj: Archiv Správy NP Podyjí.

Fotografie 2
Jak se liší stav na fotografii a dnes? (2–5 vět)

Foto: autor neznámý. Zdroj: Archiv Správy NP Podyjí.

Fotografie 3
Jak se liší stav na fotografii a dnes? (2–5 vět)

Foto: Josef Vlasák. Zdroj: Archiv Správy NP Podyjí.
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skupina

Úkol 3:
Zamýšlejte se nad tím, proč se
současná podoba míst liší od fotografií.
Proč ke změně došlo?
Co se v údolí stalo?

Závěrečná odpověď:
(vyplňte na konci dne před odevzdáním listu vyučujícímu)

Argumenty pro vaši odpověď:
(myslíme si to, protože…; dokladem je, že…)

Naše vstupní hypotézy:
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2. lokalita
Papírna
Pracovní list 2
30 minut průběžně

Základní popis
Objekt bývalého Lauerova mlýna (GPS 48.8175567N,
15.9825350E), přestavěný brněnským podnikatelem Potůčkem ve 20. letech 20. století na papírnu, byl v provozu nejdéle ze všech budov v údolí, až do 70. let 20. století. Bruno
Kaukal vzpomíná, že z hadrů, starého papíru a dřevité vlny

vyráběl papír všeho druhu a děti z okolí se rády zasloužily o malé kapesné, když s ručním vozíkem, plně naloženým hadry a cáry, jely kopcem dolů. Za druhé světové války
se zde vyráběly zatemňovací papíry do oken. Dnes se jedná
o nejlépe dochovaný pozůstatek dřívějších mlýnů v celém údolí.
Další informace k objektu obsahuje informační tabule Správy
NP Podyjí.

Komentář k pracovnímu listu a úkolům

Na protější straně:
Pohled na Papírnu
z roku 1971.
Foto: Josef Vlasák.
Zdroj: Archiv Správy
NP Podyjí.

Nechte žáky projít a prozkoumat pozůstatky objektu a položte
jim otázku, jestli je něco zaujalo. Jejich pozornost jistě upoutá
rekonstruovaná podoba budovy, která slouží od roku 2015 jako
turistická atrakce. Náhon byl opravený po povodni v roce 2003,
která odkryla černou skládku odpadků.
Rozdejte pracovní list 2: Nejen mlýny poháněla voda.
Nechte žáky nakreslit situační plán a zajímavý detail objektu.
Současně mohou další žáci přečíst skupině informace o funkci
a historii stavby z blízké informační tabule.
Informace žáci využijí při plnění zbytku úkolu. Nechte je určit,
na kterých mapách Stabilního katastru z poloviny 19. století či
vojenských leteckých snímcích z počátku 50. let 20. století je
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objekt Papírny zachycen. Při analytické práci se žáci zaměřují
na shody se současným stavem a rozdíly oproti němu, proměny dispozice i materiálu budov. Stručně shrňte legendu Stabilního katastru (růžová – zděná stavba, žlutá – dřevěná stavba, W/GW – pastvina/obecní pastvina, německy Gemeinde
Weiden).4 Lokalitě Papírny odpovídá pouze první mapa. Zbylé
mlýny (Gruberův a hotel Gruber) navštívíte při dalších zastávkách.

4 Kompletní legenda je
ke stažení na stránkách
http://archivnimapy.cuzk.cz/
index_download.html.
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skupina

Nejen mlýny poháněla voda
Lokalita: Papírna

S rozvojem technologie mletí v 2. polovině
19. století se zvyšovala kapacita některých
mlýnů. Pro zbylé se proto hledalo nové
uplatnění. Mlýn označovaný jako Papírna se
orientoval – jak název napovídá – na výrobu
papíru. Během druhé světové války dodával
do znojemského okresu zatemňovací papír
do oken. Výroba pokračovala i po válce,
mlýn byl opuštěn až po roce 1970.

Úkol
Prozkoumejte pozůstatky objektu, nakreslete
situační plán a jeden detail, který vás zaujal.
Svůj nákres porovnejte se starými mapami
a vojenskými fotografiemi a rozhodněte,
které z nich zachycují Papírnu, a které nikoliv.

Nákres budovy:

Popis a charakter objektu, jeho okolí a účel
(podle čeho se dá zjistit):

GPS souřadnice:

2/2

Pracovní list 2

skupina

1

2

Povinný otisk Stabilního katastru, polovina 19. století.
Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz.

Vojenské letecké mapování, 1952–1953.
Zdroj: kontaminace.cenia.cz.

3

4

Povinný otisk Stabilního katastru, polovina 19. století.
Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz.

Vojenské letecké mapování, 1952–1953.
Zdroj: kontaminace.cenia.cz.

3. lokalita
hotel Gruber
Pracovní list 3
45 minut

Základní popis a společenské souvislosti
Bývalý mlýn přestavěný na hotel, u kterého byl i bazén a 500
míst k sezení, byl v meziválečné době centrem turistického
ruchu v údolí, jak dokládá i barvitý popis místního rodáka Bruna Kaukala. Hotel sloužil po válce jako sídlo vojenského statku
a krátce jako důstojnická ozdravovna. V roce 1948 zde byl za
protistátní činnost zatčen podplukovník Jaroslav Veselý (hnanický kronikář Josef Oliva se zmiňuje o tom, že pomáhal převádět uprchlíky a „vyzvědače“ přes hranice). Hotel sloužil jako
sídlo roty Pohraniční stráže Devět mlýnů až do postavení nové
budovy na konci 70. let, kdy byl stržen. Dnes je na jeho místě
odpočívadlo vhodné pro přestávku na oběd (dostupnost automobilem možná po domluvě se Správou NP Podyjí).
Lidé v pohraničí byli po staletí zvyklí přecházet hranice
z obchodních i rodinných důvodů. Rok 1918 sice oddělil obyvatele Znojemska a Dolního Rakouska novou státní hranicí mezi
Československem a Rakouskem, ale turismus v lokalitě Devět
mlýnů dokládá, že se zde lidé z obou stran hranice nadále
setkávali.
V letech 1938–1945 byla oblast spravována z Rakouska (připojení jihomoravského pohraničí k nacistické říši následkem
mnichovské konference proběhlo na začátku října 1938). Řada
Čechů z regionu utekla do vnitrozemí, židovská klientela z důvodu rasové perzekuce také vymizela, konec turistického ruchu
přichází definitivně s vysídlením Němců a uzavřením hranic po
roce 1945, respektive 1948. Režim hranic paradoxně uchránil
zdejší přírodu a konzervoval některé hodnotné biotopy, takže
v roce 1978 zde byla zřízena chráněná krajinná oblast, přeměněná v roce 1991 na národní park.
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Komentář k pracovnímu listu a úkolům
Rozdejte žákům pracovní list 3: Proměna turistického ráje.
Žáci čtou ve skupinách vzpomínky Bruna Kaukala na předválečnou podobu Devíti mlýnů (střídají se ve čtení, nechte je
udělat si pohodlí na břehu řeky nebo na louce). Každá skupina
bude mít za první úkol libovolnou formou (divadelní scénka,
živý obraz, báseň) vyjádřit svou představu, jak zde vypadal
život před válkou (ukázka, s. 44). Můžete jim poradit, že na
tomto místě byla pořízena jedna z fotografií z pracovního listu 1. Příprava by žákům neměla zabrat déle než 20 až 30 minut.
Můžete ji spojit s poledním klidem po obědě.
V reakci na vzpomínkový text žáci mohou lépe formulovat
dotazy směřující k hypotéze o příčinách proměny údolí. Interpretaci můžete směrovat a využít zhodnocení Bruna Kaukala
(ukázka, s. 42; žáci tento úryvek v pracovním listě nemají), ve
kterém vyjadřuje přesvědčení o zániku lokality vinou odsunu
obyvatel a zřízení hraničního pásma.
Rozdejte žákům pohlednice hotelu Gruber a dejte jim v druhém úkolu na vybranou – jsou turisté a mohou psát pohled
ve 30. letech anebo dnes. Na pohlednici by měli zachytit
svůj dojem z místa (ukázka, s. 43). Poté si pohlednice přečtěte a rozeberte, pro koho bylo přitažlivější psát perspektivou
30. let (společenský život, lidé, vzdálená doba) a pro koho perspektivou dneška (příroda národního parku, zničené budovy,
jiný druh turismu).

Tipy z pilotáže
Text Bruna Kaukala, historická perspektiva a empatie
Přiblížit žákům historický čas, který sami neprožili, bývá vždy
obtížné a nikdy se to zcela nepodaří. Důvodem je omezená
schopnost vyhnout se aktualizaci, při které promítáme do
minulosti současné reálie (např. slovní výrazy, normy chování
a hodnoty). Úkoly zaměřené na rozvíjení empatie (vcítění se) do
života lidí v minulosti by proto vždy měly být opřené o studium
dobového pramene (zde vzpomínka pamětníka a fotografie), ze
kterých dobovou atmosféru, reálie a hodnoty rekonstruujeme.
Pokud některá skupinka zvolí příliš aktualizující formu zpracování, využijte nabídnuté prameny a vyzvěte ostatní skupiny ke
společnému rozboru a korekci (podnět: na základě dokumentů
určete, která situace se nemohla takto odehrát).
Kaukalův text může u žáků vytvořit dojem, že předválečný život na Znojemsku byl idylický a bezkonfliktní. Reflektujte
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s nimi povahu pramene. Osobní vzpomínka je vždy ovlivněná
stylizací, formuje ji selekce událostí i kontext doby, ve které
vznikla.
K výraznému narušení česko-německého soužití došlo
při dramatických událostech a provokacích souvisejících
s mnichovskou krizí v roce 1938, kdy kupř. v nedalekých Hnanicích 22. září oddíl asi 300 sudetoněmeckých dobrovolníků Freikorps zaútočil z rakouské strany na československou celnici.
Při útoku byl zastřelen poručík Otmar Chlup, člen znojemského
Sokola, budova celnice byla vypálena a členové finanční stráže
se společně s vojáky museli evakuovat (ukázka, s. 43). Tyto
události mohou doplnit idealizovaný vzpomínkový text Bruna
Kaukala, jenž politické události roku 1938 nezmiňuje, o další
perspektivu. Právě zkušenost Mnichova byla zdůrazňována po
válce jako hlavní argument, proč mají být Němci z Československa vysídleni.
V 90. letech byla Česká republika postkomunistickou zemí,
veřejnost obtížně hledala interpretaci řady historických okamžiků. Čtyřicet let bylo téma odsunu celospolečenským
tabu a v době zapsání Kaukalových vzpomínek stále nebyla
mezivládní dohodou vyřešena otázka případného odškodnění
vysídlených Němců a historické „odpovědnosti“ obou stran za
křivdy minulosti.
Pojmenujte s žáky na závěr práce nostalgický způsob zpřítomnění minulosti (vzpomínáme na zaniklá místa i minulý čas
a provází nás existenciální lítost nad ztrátou), který se liší od
připomínání traumatických událostí (Mnichov 1938 a odchod
Čechů z pohraničí, nacistická okupace), jehož účelem je obhajoba pozdějších politických rozhodnutí s mnohdy tragickými
důsledky (poválečný odsun).
Kaukalův text nelze ztotožnit s historickou pravdou (takto
to bylo) ani lží (vymýšlí si). Jedná se o jeden z mnoha pohledů. Stejně tak zápis kronikáře je velmi sugestivní, ovlivněný
i autorovou zkušeností války. Bohužel nemáme dochované další vzpomínky nebo jiné prameny, které by umožnily srovnání
a napomohly přesnějšímu historickému poznání.
Zdůrazněte proměnu pojetí „hranice“
Existence dříve vyhledávaného a dnes již zaniklého turistického
letoviska nám umožňuje zaměřit se s žáky na proměnu přeshraničního setkávání. Němečtí obyvatelé znojemského pohraničí
byli po staletí zvyklí přecházet zemské a později státní hranice
a navzájem si byli blízcí jazykově i kulturně. Odsun roku 1945,
resp. pozdější vznik hraničního pásma, způsobil v dlouhodobé
perspektivě fatální přerušení historické kontinuity. Generace
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prarodičů dnešních žáků vnímala Podyjí po většinu života jako
„konec socialistického světa“, přeshraniční styky s obcemi
v Rakousku byly de facto úplně přerušeny. Po vstupu ČR do
Evropské unie a se zapojením do schengenského prostoru jsou
hranice opět otevřené a turisté z obou zemí se mohou zase
svobodně potkávat, ač při jiných příležitostech (výletní hostince nahradila cykloturistika a nakupování).

Ukázky
Závěr vzpomínky Bruna Kaukala, místního rodáka a posléze
odsunutého Němce, ve které hodnotí historické příčiny proměny oblasti Devíti mlýnů.5
„Smutek a stísněnost mne přepadají při pohledu na tuto silnici
a obracím se opět směrem k údolí. Jako dříve tak i teď se mísí
ptačí zpěv se stále zesilujícím hukotem Dyje. Jez ještě existuje
a i základy kdysi postaveného bazénu je možno poznat. Blízko
tomu je zasypaný vchod do sklepa ve skále, který asi kdysi
sloužil jako lednice.
Dnes již neexistuje žádný mlýn z Devíti mlýnů. S vyhnáním
zde žijícího obyvatelstva v r. 1945 rychle zpustly a zchátraly
tyto budovy, zejména také proto, že noví obyvatelé a vlastníci z Hnanic, Havraníků a Popic a také ti z Podmolí a Lukova,
nesměli do tohoto území vstupovat. Vyhlásilo se tu uzavřené
vojenské pásmo, budovy se vyhodily do povětří a srovnaly se
zemí, aby byl lepší přehled a volné pole pro ,odstřel utečenců
z republiky a západních agresorů‘. Cesty kolem Dyje byly opuštěny nebo přeloženy, svahy byly opatřeny elektrickým plotem
a ostnatým drátem a jen politicky spolehliví a těžce ozbrojení
pohraničníci se svými hlídacími psy byli až do r. 1989 jedinými
,obyvateli‘ Devíti mlýnů.
Příroda, jako by se styděla za ničitele, ukrývala trosky rok od
roku více pod mechem, trávou, plevelem, roštím, křovím a skupinami stromů, které se rozšířily a bují nerušeně bez zásahu
dále. Nespokojit se s tímto stavem, ale přeměnit ho na příkladnou evropskou ochranu přírody, objevili nyní za svůj politický
cíl zodpovědní lidé v České republice.
Nyní vyzařuje liduprázdné ticho lesa, rovnoměrný šum řeky,
nepopsatelné kouzlo. I když je vše zarostlé, přesto znovushledání působí dojemně. To důvěrné ale zmizelo, to šťastné spojení přírody s šetrnou výstavbou, která krajinu neničí, která se
do ní nenápadně vklíní, a takto ji zušlechtí a zkrásní – to bývalo
právě to příjemné a pohodové na tomto úseku Dyje. V každém
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5 Text z Jihomoravské ročenky (Südmährisches Jahrbuch)
1997, str. 58–71, je dostupný
na http://www.nppodyji.cz/
devet-mlynu-vypraveni-bruno-kaukala.

znovushledání se snaží člověk najít stopy dávného prožitku.
A hledá-li marně, vstoupí cizota do srdce a mysli, ale co zůstane
zachováno, jsou vzpomínky.“
Text na zadní straně pohlednice
Většina žáků pojala psaní pohlednic jako zábavnou kratochvíli
bez potřeby kontextualizovat proměnu lokality, někteří ve svých
zápisech explicitně vyjádřili, že historická změna ve 20. století
rozhodně neznamenala pouze pokrok k lepšímu.
„Ahoj babi, udělala jsem si výlet do NP Podyjí, právě se
nacházím na místě, kde kdysi stával hotel Gruber. Dnes se na
jeho místě však nachází ruiny. Bývalý bazén je zarostlý plevelem a vodu bys v něm jen těžko hledala. Dřívější cesty nahradily
jiné, plné hadů. Na dříve liduplném místě se dnes zřídka mihne
nějaký turista nebo cyklista. Ani by si nepoznala, jak veselé
toto místo před pár desítkami let bylo.“6

6 Archiv Oddělení vzdělávání
Ústavu pro studium totalitních
režimů, dokumentace vzdělávacího projektu Expedice Podyjí
2015.
7 Kronika je uložena ve
Státním okresním archivu
ve Znojmě. Její přepis je však
dostupný on-line na stránkách
obce: http://www.obechnanice.
cz/elektronicka-kronika-obce,
[22. 3. 2016].

Záznam v kronice obce Hnanice, který dle líčení přímých účastníků útoku zapsal po válce kronikář Josef Oliva (kráceno)7
„Dne 22. září o třetí hodině ranní, zpozorovala hlídka v levém
zákopu, že někdo překročil hranice a plíží se vinohradem k zákopu. Na zvolání ‚Stuj‘ bylo odpověděno palbou z automatu. Současně začala střelba se všech stran na celní budovu. Teď teprve jsme počali také střílet.
Hlídka ze západního zákopu se probojovala k celnici. V celnici
měli jen dvě bedny ručních granátů. Pomoc stále nepřicházela.
Spousta ručních granátů, vrhaná okny a rozbitými dveřmi, ohrožovali posádku. Telefoní aparát byl zničen a telefonisté skoro zázrakem vyvázli z nebezpečí. Obrana vrhala ruční granáty
z oken prvního poschodí. Po vyčerpání všech možností obrany,
když munice a ruční granáty docházeli, opustilo osazenstvo
celní budovu. Nikdo nebyl raněn, jen telefonista byl na chvíli
omráčen. V celní budově hořelo a strop v mezipatře se propadl.
Shořely také kolny a garáž.
Tak opustili financi celní budovu, kde zanechali skoro celý
svůj soukromý majetek. Boj o celní budovu trval 3 hodiny
a posádka ocenila čin poručíka Otmara Chlupa. Po ústupu se
por. Chlup rozhodl, že se půjde podívat k celní budově na situaci a že by se pokusil dobýti budovu zpět za pomoci financů
a přišedší posily.
Ač byl varován, setrval na svém rozhodnutí a s dobrovolníky
od finanční stráže plížili se pravým silničním příkopem k celní
budově. Když se přiblížili ke svahu, asi 300 kroků od budovy,
zvedl hlavu a ukazoval směr, odkud střílel nepřátelský kulomet.
V zápětí však byl zasažen a klesl mrtev k zemi.
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V té době byl doručen fonogram od ministerstva národní
obrany, aby budova nebyla zpět dobývána. Po smrti poručíka
Chlupa stáhli se ostatní zpět do Hnanic.
Při odchodu financů a četnictva [po 10. říjnu, poznámka
autora] bylo na ně pliváno a sprostě nadáváno ‚českých psů‘ aj.
Stálé volání ‚Sieg Heil‘ a ‚Heil Hitler‘ platilo již německé armádě,
která již předjížděla skupinu hraničářů, která s bolestí v srdcích a se slzami v očích musela opouštět svoje domovy. České
matky s dětmi v náručí s pláčem volali za českými vojíny, aby
je neopouštěli a aby je vzali sebou.“

Expedice Podyjí se na znojemské základní škole v Pražské ulici stala pravidelným
každoročním projektem. V roce 2017 sem školáci vyrazili už potřetí. Po přečtení
vzpomínek a po analýze historických fotografií živým obrazem přibližují spolužákům
svou představu toho, jak dříve vypadal život výletníků. Foto: Jaroslav Najbert.
Zdroj: Archiv Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů,
dokumentace vzdělávacího projektu Expedice Podyjí 2017.
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Proměna turistického ráje
Lokalita: hotel Gruber

Mlýny v údolí byly postupem
času využívány i jinak. Například jeden, patřící rodině
Gruberových, byl přestavěný
na hotel. Dnes na jeho místě stojí odpočívadlo. Turisté
měli v oblibě i hostinec Krieg
na druhé straně řeky poblíž
vinice Šobes. Podobu lokality
před druhou světovou válkou
zachytil ve svých vzpomínkách
v roce 1997 Bruno Kaukal
a přibližují ji i fotografie
z archivu Správy NP Podyjí ze
30. let 20. století, tedy z doby,
kdy zde Bruno Kaukal jako
malý chlapec trávil volný čas.

Turisté v okolí hotelu Gruber, 30. léta 20. století. Foto: autor neznámý. Zdroj: Archiv Správy NP Podyjí.

Úkol 1:
Přečtěte si vzpomínky Bruna Kaukala na
předválečnou podobu Devíti mlýnů a podívejte
se na fotografie.

Libovolnou formou (hraná scénka, živý obraz,
báseň) vyjádřete svou představu, jak zde
život před válkou vypadal.
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Devět mlýnů
– vyprávění Bruna Kaukala
(kráceno)
V osobní vzpomínce z roku 1997 autor,
coby místní rodák a posléze odsunutý sudetský
Němec, vypráví o oblasti Devíti mlýnů.

Slyš tu píseň Dyje
jak zní z údolí i výšin
mou vlastí se sladce line
ty jsi mi mladá, krásná, vším!
Těmito řádky končí báseň Jihomoravská vlast, kterou
složil roku 1932 popický Franz Topfl.
Devět mlýnů není obec, ba ani žádná osada, Devět
mlýnů je kusem dyjské krajiny, kterou si mezi sebe dělí
dokonce několik obcí. Se svými mlýny představoval kdysi ucelenou šťastnou jednotu přírody a kultury, jakou
nelze hned tak někde vidět. Počínaje Hardeggem se stává Dyje až těsně k Devíti mlýnům hraniční řekou mezi
Dolním Rakouskem a Moravou.
Co je zde tak střízlivě popisováno, je krajina Devíti
mlýnů. Její jméno připomíná devět vodních mlýnů, které
zde kdysi stály mezi úzkým břehem řeky a sráznými úbočími. V době mého mládí už jich bylo jen šest a z tohoto
množství sloužila svému původnímu účelu jen polovina.
Všechny mlýny stály na pravém břehu Dyje, protože na
levém obepínal řeku mírně navršující se vrchol Šobesu,
než se vody, opět východně mezi strmou Býčí skálou
a suťovými haldami Einsiedlerleiten, protáhly. Mlýny
spadaly k obcím Hnánice, Havraníky a Popice.
Začněme s prvním mlýnem proti proudu, který stál
nedaleko dnešní státní hranice a nesl označení zemský
mlýn. (…) Nad zemským mlýnem jsme rádi prolézali
strmé stráně a lesy, které se ve směru lesních pahorků
Grafenberg a Hollnerberg tyčily více než 100 m nad hladinou řeky. Tenkrát to nebylo tak zlé, když jsme přitom
„nedopatřením“ zbloudili na rakouskou stranu. Napomenutí nebo výtka, ale i výzva „marš zpátky“ bylo to krajní,
co nás potkalo, když jsme někdy skutečně zkřížili cestu
četníkovi střežícímu hranici.
(…) Ve třetím mlýně, v tzv. Gruberově, naproti tomu
vládl přes týden čilý ruch. Povozy přijížděly a odjížděly,
bylo nakládáno a vykládáno a velký pes na dlouhém řetězu, štěkaje a vrče, pozoroval dění uvnitř dvora, ohraničeného bílými zdmi. Na průčelí hlavní budovy se skvěl velkými písmeny nápis „1868 Johann Gruberův parní mlýn“.
Kdo odtud chtěl dosáhnout protějšího břehu, ten použil převozu, ploché pramice, kterou ovládal převozník
dlouhou tyčí. V tichých všedních dnech musel být volán
– seděl obvykle na staré dřevěné lavici v zahradě hospody Krieg a čekal při sklence vína na svoje zákazníky.
V nedělích a obzvláště na svatodušní svátky měli však
převozníci čilý ruch. Vždy znovu jezdili z břehu na břeh
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a někdy to bylo dost veselé, protože v pramici se muselo stát. Žádný div, že se někteří kymácející se navzájem
drželi a tak, zda chtěli nebo nechtěli, se seznamovali.
Tam, kde pramice přistála, šla přímá cesta loukou a tato
neměla v celém kraji sobě rovnou. Milovali jsme ji v zářivém jitřním svitu, v horku poledne i ve zlatém večerním
oparu.
Louka sahala až k Šobesu a na jeho patě, usazená
v zeleni, stála hospoda Krieg. Vskutku, byla zakotvená,
přilehlá k mírně stoupajícímu svahu a dobře ladila se
vzhledem krajiny. Směrem k vrcholu svahu vedla kdysi
severním směrem stará obchodní cesta. Po velkých přírodních kamenech, zbytku dláždění této „římské cesty“,
jsme vždy pátrali a obvykle končily tyto exkurze malinovými nebo ostružinovými hody. Plody nám na slunném
svahu nabízely keře v hojnosti. Slunný svah Šobesu také
způsobil věhlas zdejšího vína, které se šenkovalo v hospodě Krieg.
Nejen obyvatele okolí, též výletníky ze Znojma a letní hosty z Vídně to táhlo do hospody Krieg. Již čtyři
generace zde sídlila tato hospodská rodina a její solidní
pohostinnost se postarala o její oblibu v širokém okolí.
Na svatodušní svátky přicházeli s posvícenskými hosty
z Podmolí a Lukova i první ctitelé vína z Brna.
Šobes a celý levý břeh Dyje náležel k obci Podmolí, s kterou byl spojen lesní cestou. Od nepaměti bylo
Podmolí přifařeno k Lukovu a tak přicházelo na svátky
i plno Lukovanů a obě obce se nedaly na svátky rušit
ani českými četníky, kteří byli hlavně od r. 1922 zvláště
v Podmolí v hojném počtu stacionováni. Slabou hodinku pěší chůze bylo z Podmolí do Devíti mlýnů, napřed
se šlo poli s třešňovými a meruňkovými stromy až k lesu,
postupně to byly terasovité svahy s vinnou révou, které
i neznalé návštěvníky jistě dovedly až k hospodě Krieg.
Po šťastném převozu na kymácející se pramici se dosáhl
pravý břeh a asi po pěti minutách chůze po proudu se
dosáhl v letech 1931/33 zřízený hotel Gruber. Hotel byl
postaven na místě čtvrtého mlýna v době, kdy přicházelo
stále více letních hostů, zejména vídeňských rodin.
Dříve stál namísto hotelu obytný dům mlynářské rodiny. Mlýn se již neprovozoval, a pokud jednotlivé přináležející budovy nebyly přestavěny na pokoje pro hosty,
zůstávaly prázdné a staly se oblíbeným rejdištěm pro
mládež. Přesto, že hotel měl 57 pokojů, restauraci s terasou s téměř pěti sty místy k sezení, byl tak citlivě usazen
do krajiny, že jen málo ubral tomuto říčnímu údolí na
kráse. Když si hosté po výstavbě vranovské nádrže stěžovali na vodu, že je příliš chladná ku koupání, přeměnil majitel hotelu v roce 1936 svoji zeleninovou zahradu
mezi řekou a náhonem na bazén, a tak se mohli koupat
i choulostiví hosté.
„V létě příliš studená, v zimě teplá,“ stěžovali si všichni hostinští pod Vranovskou přehradou. Mysleli tím, že
mnohý host v létě vynechá svůj pobyt kvůli i příliš chladnému koupání a v zimě již nebylo možno těžit z Dyje led,
kterým řeka zásobovala jejich lednice. Dokonce dříve tak
oblíbené bruslení vesnické mládeže nad zamrzlým Gruberovým jezem se již nekonalo. Ale také již nedocházelo
k ničivým ledovým zátarasům a záplavám během bouří,
jejichž oběťmi se staly poslední tři mlýny.
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Úkol 2:
Dostali jste pohlednici z hotelu Gruber.
Představte si, že jste turisté a máte napsat
pozdrav z výletu. Popište, co se tu dá dělat,
jaké máte dojmy z okolí. Můžete si vybrat, zda
se přenesete v čase do 30. let 20. století

a napíšete z pomyslného výletu před válkou,
nebo budete psát z pohledu dnešního
výletníka. V tom případě se pokuste na
pohlednici zachytit proměnu tohoto místa.

Letní pohlednice hotelu Gruber, 30. léta 20. století. Foto: Karl Nather. Zdroj: Archiv Správy NP Podyjí.
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Místo pro poznámky:
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4. lokalita
bývalý Gruberův mlýn
20 minut

Základní popis
Parní mlýn Johanna Grubera (GPS 48.8158611N, 15.9719028E)
s denním výkonem 10 t obilí byl na tehdejší dobu nejmoderněji
postavený vodní mlýn v údolí s vlastní výrobou elektrické energie. V celém okolí vážená rodina Gruberových vlastnila polnosti
a lesy a snad i louky na levém břehu Dyje. Dnes jsou na místě
mlýna dobře zachované rozvaliny hospodářských i obytných
budov a náhonu s jezem.

Komentář k úkolům
Díky rozsahu areálu se lokalita hodí pro psychosociální hru
zaměřenou na citové vnímání a rozvoj spolupráce. Žáci mohou
ve dvojici nebo ve skupině se zavřenýma očima (ideálně mají oči
zavázané šátky) pozůstatky mlýna a různé materiály (kámen,
cihla, železo) zkoumat hmatem a dostat se k náhonu u řeky. Na
hru navazuje krátká reflexe, při které se žáci mohou vyjádřit,
zda jim více vyhovovala role vodičů, kteří vedou druhé, nebo
role slepců, jež vyžaduje důvěru v ostatní (viz obrázek, s. 50).

Tip z pilotáže
Přečtěte si další vzpomínku Bruna Kaukala, která se váže
k tomuto místu
„Vždy stálo za to, zůstat stát a pozorovat letní dění, když plně
naložený vůz se senem s ,hot a čehý‘, tažen dvěma těžkými
koňmi, se prodíral vodami Dyje. Někdy se zdálo, že už se pře49

vrhne a zavalí senem kočího, který šel podél vozu a po pás se
brodil vodou. Ale vždy dosáhli koně šťastně protější břeh. Mezitím co odpočívali, ždímal kočí svoji košili a kalhoty a současně
si utíral z čela a tváře pot. My, městští hoši, jsme obdivovali
tohoto muže a částečně se učili znát těžkou a tvrdou stránku
venkovského života.“

Žáci pilotní deváté třídy zkoumají hmatem různé stavební materiály. Foto: Jaroslav
Najbert. Zdroj: Archiv Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů,
dokumentace vzdělávacího projektu Expedice Podyjí 2015.
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5. lokalita
Lipinská cesta a železná opona
Pracovní list 4
45 minut

Základní popis
Dnešním národním parkem procházela tzv. železná opona – drátěný zátaras signální stěny a její kontrolní pás, který byl dlouhodobě udržován bez vegetace (vláčením, používáním herbicidů).
Na první linii z počátku 50. let navázala v 70. letech další linie,
která byla na některých místech v Podyjí posunuta blíže do
vnitrozemí za účelem usnadnění ostrahy (obrázek, s. 54). Pohraničníci budovali i zpevněné cesty, které jim zkracovaly dobu
obchůzek i přesunu pro případ zásahu proti tzv. narušitelům.
Po zrušení zátarasů byly v některých částech vysázeny stromy,
v jiných proběhla zcela samovolná sukcese. Místa, kudy železná
opona procházela, jsou v krajině díky tomu patrná dodnes. Vojsko Pohraniční stráže vybudovalo i visuté lávky, které urychlovaly přesun podél hranic. Jednou z nich je Lipinská lávka.

Komentář k pracovnímu listu a úkolům
Žáci mají na tomto místě zkoumat průběh železné opony krajinou. Zastavte se na Lipinské lávce, zkontrolujte se žáky, že se
nacházíte na místě srovnávací fotografie, a upozorněte je na to,
že od bývalého hotelu Gruber sem vedla bývalá signální komunikace. Po té jezdila zásahová auta pohraničníků, kteří chytali
tzv. narušitele. Cesta lemovala celou délku železné opony. Upozorněte žáky na to, že nyní půjdou po modré, směrem k obci
Podmolí, a dejte jim za úkol, aby se zastavili ve chvíli, kdy si
všimnou viditelného lidského zásahu do původní přírody.
Přibližně 300 metrů po modré za Lipinskou lávkou (GPS
48.8191258N, 15.965631151E) vidíme křižovat turistickou
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stezku zarůstající lesní cestou, kterou lemují břízy a borovice. Je to pozůstatek signální stěny a kontrolního orného pásu
z 50. let. Zátarasy byly odstraněny, ale žáci mohou vyvodit,
že se jedná o pozůstatky zásahu člověka (jiné dřeviny, rovná
cesta).
Rozdejte žákům pracovní list 4: Vliv železné opony na
skladbu dřevin a krajinu. Nechte je splnit první čtyři úkoly
věnované průzkumu dřevin. Rozdíl mezi původním dubovým
lesem a bývalou signální komunikací je patrný na první pohled.
Zdůrazněte, že kontrolní pás byl ošetřován herbicidy. Představit si linii železné opony usnadní fotografie v pracovním listě.
Žáci budou potřebovat laserový metr, případně mohou rozsah
čtverce odkrokovat.
Pátý úkol bude vyžadovat obezřetnost, abyste žákům
odpověď neprozradili. Neobjasňujte jim, že zkoumají původní
linii železné opony z 50. let, která byla později posunuta do
vnitrozemí. Jejich úkolem je zdůvodnit, zda je pravdivé tvrzení,
že „zkoumaná lokalita je pozůstatek železné opony, která byla
odstraněna v roce 1989“. Nechte je formulovat hypotézy, využít mohou fotografii Lipinské lávky, současnou mapu i letecký
snímek z 50. let, kde je původní linie zátarasů patrná průsekem
v lese.
Předpokládáme, že většina žáků bude otázku považovat za
triviální (případně za chyták) a tvrzení označí za pravdivé. V tuto
chvíli je třeba, aby je učitel nechal formulovat jejich zdůvodnění
a následně zaměřil pozornost žáků na dřeviny, které před chvílí
zkoumali. Položte žákům otázku, zda dokážou odhadnout stáří
borovic lemujících cestu. Někteří z žáků možná dokážou odhadnout, že jsou starší než 25 let. Byly zde vysazeny mnohem
dříve než v roce 1989, v tomto úseku se železná opona měnila
a byla posunuta dále do vnitrozemí (poblíž vesnice Podmolí). To
je patrné z obou přiložených map.
Jak je možné odvodit z průběhu signální komunikace na současné mapě, linie zátarasů vedla v roce 1989 rovně po cestě
od Lipinské lávky a stáčela se na sever k železným schodům.
Průseky v lese v místech, kde se skupinou stojíte, jsou však
viditelné pouze na leteckém snímku z 50. let. Tvrzení, že je
lokalita pozůstatkem železné opony odstraněné po roce 1989,
tedy pravdivé není s ohledem na uvedenou dataci.
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Tipy z pilotáže
Je důležité dát žákům prostor pro analytickou práci
Úkol řešící posun linie železné opony do vnitrozemí nebyl plánovanou součástí pilotního projektu. Na tuto skutečnost jsme
přišli náhodou při průzkumu dřevin, kdy nás zarazila právě velikost borovic. Učitel by mohl závěr, ke kterému žáci docházejí, shrnout během jedné minuty a ušetřit čas sobě i žákům.
Tento postup nedoporučujeme a aktivitu zařazujeme kvůli
velkému potenciálu rozvíjet analytické myšlení žáků. Ti musí
zkoumat a srovnávat mapy i lokalitu a využívat přitom znalosti z předchozích úkolů. Potřebný čas nepovažujeme za těchto
okolností za promarněný.
Biologický průzkum
Využití kontrolních čtverců je v biologickém průzkumu standardní nástroj pro určení druhové rozmanitosti. Pokud nejsou
vaši žáci zvyklí poznávat rostlinné druhy ze školy, vezměte si
s sebou atlas či klíč k určování (např. STRAKA, Aleš: Hrátky
s přírodou, 2000). Případně žáky dopředu ve škole seznamte
se základními dřevinami, které se v biotopu národního parku
vyskytují. V lokalitě jsou to hlavně duby, borovice a břízy. Vhodných lokalit je samozřejmě více. Můžete zvolit dvě, což žákům
umožní provést srovnání procesu sukcese. S výběrem vhodné
lokality vám rádi pomůžeme, pilotní třída zkoumala celkem tři.
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© Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA

Zachycení posunu linie železné opony v Podyjí do vnitrozemí.
Tečkovaně je vyznačena původní linie z počátku 50. let,
přerušovanou a plnou čárou úpravy ze 70. let.
Zdroj: Petr Lazárek, Správa NP Podyjí, mapa mapy.cz.
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Vliv železné opony na skladbu dřevin a krajinu
Lokalita: Lipinská cesta

Národním parkem procházela
mezi lety 1948 a 1989 linie
zátarasů, běžně dnes označovaná jako železná opona.
Zpravidla ji tvořil plot s ostnatým drátem (signální stěna),
zoraný (kontrolní) pás zeminy,
na kterém byly dobře vidět
stopy, a obslužná cesta pro
motorová vozidla jednotek
Pohraniční stráže. Strážní věž
a část železné opony je vidět
na srovnávací fotografii č. 3
na Lipinské lávce (viz pracovní
list 1) i na obrázku vpravo.
Signální stěna a kontrolní pás železné opony na Příčkách u brány uzavírající cestu
na Nový hrádek, 80. léta 20. století. Poslední zachovalý úsek je u obce Čížov.
Foto: Petr Lazárek. Zdroj: Archiv Správy NP Podyjí.

Úkol 1:

Úkol 3:

Napříč cestou vymezte obdélník tak, aby:
a) jeho střed ležel ve středu cesty,
b) jeho šířka byla 4 m,
c) svojí délkou zasahoval na jedné straně
do bývalého kontrolního pásma a na
straně druhé do vegetace ležící na
protější straně cesty o rozsahu okolo
4 m podle charakteru terénu.

Do vytvořeného schématu zakreslete pomocí
symbolu kruhu stromy, které se ve vymezeném obdélníku nacházejí. Přitom dodržujte
následující:
a) správné znázornění prostorového
rozložení stromů,
b) velikost symbolu kruhu vystihuje sílu
kmene stromu,
c) schéma odráží druhovou skladbu
(vytvořte mapový klíč a podle něj
zaznačte, o jaké stromy se jedná).

Úkol 2:

Úkol 4:

Vymezený obdélník přesně zaměřte
a na volný papír jej překreslete
(cesta, kontrolní pás, přirozená
vegetace) a okótujte jej.

Pořiďte fotodokumentaci:
a) mapované části kontrolního pásu,
b) mapované části přirozené vegetace,
c) celkový snímek mapovaného obdélníku
(např. vlevo kontrolní pás, uprostřed
cesta, vpravo přirozená vegetace).
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Úkol 5:
Prozkoumejte situaci v terénu, přiložené mapy
(50. léta 20. století a současný stav) a historickou
fotografii č. 3 z prvního pracovního listu.

© Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, © NASA

Současná turistická mapa a letecký snímek z počátku 50. let 20. století. Zdroj: mapy.cz a kontaminace.cenia.cz.

Zdůvodněte, zda je pravdivé tvrzení, že
„zkoumaná lokalita je pozůstatek železné
opony, která byla odstraněna po roce 1989“.
Vaše zdůvodnění odpovědi:
(jak jsme na to přišli)
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Místo pro poznámky:
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6. lokalita
Lesní správa Podmolí
Pracovní list 5
verze 1–3

Základní popis
V předchozí lokalitě žáci zkoumali vliv existence železné opony
na přírodu Podyjí. Závěrečné úkoly mají za cíl rozšířit jejich
porozumění tomu, jak přítomnost Pohraniční stráže a bezpečnostní režim hraničního pásma ovlivnily životy obyvatel. Úkoly
jsou směrovány do blízkosti objektu bývalé 6. roty Pohraniční
stráže Podmolí, případně do samotné obce, vzdálené od místa přibližně jeden kilometr. Budova bývalé roty byla stržena
a v novostavbě srubu sídlí od roku 2011 Oddělení lesní správy
a Oddělení terénní služby Správy NP Podyjí. Celý areál dosud
obepíná původní signální stěna, zachovaly se i drobné objekty
(např. budova psince s malbou psohlavce – výsostného znaku
pohraničníků). Po předchozí domluvě je možné pro práci využít
areál Lesní správy (venkovní altán, sociální zařízení, pro menší
skupiny zasedací sál). Vedení parku by v areálu v budoucnu
chtělo vytvořit vzdělávací expozici.

Komentář k pracovním listům a úkolům
Tato lokalita nabízí různé alternativy práce. Připravili jsme
ukázky dobových pramenů (vzpomínka pamětníka, pionýrská
kronika, dokumenty z vyšetřování případu úmrtí „narušitele“).
Analýza jednotlivých pramenů může žáky zaměstnat například
na 15 minut, zapojení do většího celku je časově náročnější. Nabízíme tři základní verze pracovních listů. Každou z nich
opatřujeme zvláštním metodickým komentářem.
Pokud se rozhodnete v Podmolí strávit samostatný den,
budete mít dostatek času vyzkoušet všechny varianty. Aktivity
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s historickými prameny můžete doplnit dalším průzkumem vlivu
železné opony na skladbu dřevin, který si sami připravíte podle
návodu v textu k lokalitě 5 (pilotní skupina zkoumala železnou
oponu u rozcestí Žlebský potok JZ od obce).
Verze 1 – Proč zemřel Štefan Hroz
dokumentuje jeden z případů úmrtí mladého člověka při pokusu překročit hranici nedaleko Vranova nad Dyjí v roce 1960.
Žáci mají k dispozici dokumenty z vyšetřování případu Státní
bezpečností a pátrají po okolnostech i motivaci útěku. Aktivita
umožňuje naučit žáky pracovat s kontroverzním tématem obětí železné opony. V závěru nabízí prostor pro diskuzi o morální
a právní odpovědnosti členů Pohraniční stráže i komunistických politiků. Časová dotace 60–120 minut (závisí na rozsahu
diskuze).
Verze 2 – Mladí strážci hranic
přibližuje život vrstevníků dnešních žáků, mladých lidí, kteří žili
v blízkosti hraničního pásma. Kromě samotné analytické práce
s historickými prameny je hlavním výstupem myšlenková mapa
života pionýra – mladého strážce hranic v pohraničí. Časová
dotace 45–60 minut.
Aktivitu doporučujeme ve škole doplnit o práci s filmovými
obrazy pohraničí (viz DVD Česká společnost 1969–1989, Ústav
pro studium totalitních režimů 2013; ukázky jsou dostupné
i v databázi Normalizace, http://www.dejepis21.cz/2-uzavrene-prostory). Dále doporučujeme na práci navázat bádáním žáků
ve vlastních rodinách.
Verze 3 – Život v pohraničí
může být realizována samostatně nebo jako doplnění předchozích činností. Hlavním úkolem pro žáky je formulovat otázky
pro pamětníky a zjistit u nich nové informace. Mohou si kupříkladu ověřit svou hypotézu, proč byla linie zátarasů posunuta
do vnitrozemí k blízkosti obce Podmolí, nebo vypátrat, kdo byli
pomocníci Pohraniční stráže. Vzhledem k omezenému okruhu
pamětníků v Podmolí se nabízí alternativa domluvit si besedu
s jedním pamětníkem. Časová dotace 45 minut (příprava otázek
a nácvik) + čas na samotný rozhovor.
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8 K pojetí železné opony coby
konfliktního místa vzpomínání
viz ŠMIDRKAL, Václav: „Železná
opona“ jako české místo paměti,
Střed/Centre, 2012, roč. 4, č. 1,
s. 56–79. Dále NAJBERT, Jaroslav: Na cestě k historické gramotnosti: jak učit o tzv. železné
oponě. In: Lozoviuková, K.
– Pažout, J. (eds.): Život na
československých hranicích
a jejich překračování v letech
1945–1989. Ústav pro studium
totalitních režimů – Technická
univerzita v Liberci, Praha –
Liberec 2017, s. 236–263.
9 Abeceda komunistických
zločinů (TV pořad, 2010, režie
Marcel Petrov). Díl 26: Železná
opona. Narativní rámec ilustruje
např. PEJČOCH, Ivo: Přechody
přes železnou oponu. Příběhy
odvážlivců, kteří se rozhodli
riskovat a odejít přes důkladně
zabezpečené a střežené hraniční
pásmo. Svět křídel, Cheb 2011.

Pracovní list 5
Verze 1
Proč zemřel Štefan Hroz

Základní popis a společenské souvislosti

10 Ústředním heslem Klubu
českého pohraničí (KČP) je
Jen zůstane-li naše pohraničí
české, zůstane českou i celá
naše vlast. Pietně jsou připomínány příběhy nejen padlých
pohraničníků, ale i prvorepublikových členů Stráže obrany státu.
Názorovou profilaci odrážejí
stanovy, články a stanoviska
KČP, dostupné na webových
stránkách http://www.klubpohranici.cz/, nebo publikační
činnost klubu. Viz GROBELNÝ,
Josef: S emblémem Chodů na
klopách. Oftis, Ústí nad Orlicí
2013; dále KÁBELE, Stanislav:
Orosené vzpomínky, aneb pohraničníci vzpomínají na službu
k ochraně státních hranic Československa. Klub českého pohraničí – Orego, Praha 2011.
11 Hlavní platformou vzpomínání na léta služby pro pohraničníky, kteří nejsou nutně sdružení
v KČP, je server Vojensko.cz, na
kterém sdílejí kontakty, dobové
fotografie a vzpomínky.

Aktivita přibližuje žákům kontroverzní téma obětí železné opony, které je dodnes konfliktním místem vzpomínání české společnosti, kolem něhož krystalizují naše představy o tom, zda byl
předlistopadový politický režim „zločinecký“, či nikoliv.8
Samotné sousloví „železná opona“ není pojem hodnotově
neutrální. Prosadil se po roce 1989 a hodnotí Pohraniční stráž
jako ozbrojený mocenský nástroj „totalitního komunistického
režimu“, sloužící k násilnému potlačení svobody pohybu československých občanů.
Když hranici Československa s Rakouskem a Spolkovou
republikou Německo označíme jako „železnou oponu“, přikláníme se k interpretaci, že byla hranicí „svobodného a nesvobodného světa“ a místem, kde se po celou dobu studené války
zbytečně umíralo.9
Toto hodnocení, spojené s připomínáním tragických příběhů
obětí železné opony a zdůrazňující porušování občanských práv
a svobod v minulosti, nesdílejí dosud aktivní bývalí pohraničníci a jejich sympatizanti, sdružení například v Klubu českého
pohraničí a politicky podporovaní zejména Komunistickou stranou Čech a Moravy. Ti pro změnu udržují památku pohraničníků
jakožto „hrdinných ochránců vlasti“. Interpretují ostrahu hranic
vojskem jako legitimní a „narušitele“ označují převážně za „kriminálníky“, „dobrodruhy“ či „agenty“ zahraničních tajných služeb, protože opustit republiku před rokem 1989 bylo dle jejich
názoru možné standardní cestou přes hraniční přechody.10
Prostor mezi těmito dvěma póly symbolického boje o minulost vyplňují vzpomínky řadových pohraničníků a obyvatel
pohraničí, více či méně ovlivněné oběma diskurzy.11
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Je třeba podotknout, že mnoho československých občanů
povolení ke standardní cestě do zahraničí např. na dovolenou
(výjezdní doložku a devizový příslib) dostat od úřadů nemohlo
z politických důvodů. I proto v posledních letech řada občanských aktivistů, publicistů a historiků připomíná příběhy lidí,
kteří nechtěli „žít v totalitě“ a utíkali často za dramatických
i bizarních okolností do „svobodného světa“. Např. Česká televize natočila sérii dokumentů Příběhy železné opony, aktivní je
na jižní Moravě i občanské sdružení Paměť.
Žáci by měli být schopní tento na první pohled nepřehledný
společenský konflikt vnímat a porozumět mu. Ostatně pilotní projekt doložil, že dědictví pohraničí je v jejich rodinách
i v komunální politice stále živé. Současně by měli žáci v duchu
principů historické a občanské gramotnosti posuzovat minulost
na základě podložených argumentů a dostupných statistických
dat, ne formou zpolitizovaných generalizací.
Příběh Štefana Hroze (nar. 20. prosince 1938 v Trnavě) narušuje černobílé hodnocení železné opony. Vybrali jsme jej jednak
kvůli regionálnímu umístění do oblasti Podyjí, ale také proto, že
můžeme poměrně spolehlivě vypátrat motiv Štefanova útěku.
V mnoha jiných případech se totiž československým úřadům
nepodařilo vyšetřování úmrtí na státních hranicích uzavřít.
Štefan Hroz podle dochovaných dokumentů pocházel z rozpadlé rodiny. Miloval svou dívku Janu Malíkovou, ale neměl
odvahu přiznat se k tomu, že už má nemanželské dítě z dřívější
známosti. Vzhledem k tomu, že po další náhodné známosti se
Štefanem otěhotněla výrazně starší žena (účastníkem večírku, kde k tomu došlo, byl i Štefanův kamarád František „Fery“
Pfaff), je možné se důvodně domnívat, že útěkem řešil Štefan
tuto situaci (svou roli sehrála i povinnost hradit výživné). Patrně netušil, že v signální stěně je napětí šest až osm tisíc voltů.
Usmrcen byl ve věku 21 let elektrickým proudem při pokusu
o útěk přes hranice.
Námi vybraný příběh není ani příběh dobrodruha, ani západního agenta a zločince, ale ani hrdiny. Jednání Štefana Hroze není vzorem pro následování, jeho motiv je však pro žáky
pochopitelný a srozumitelný.
Zájem žáků pilotních tříd o téma odpovědnosti, viny a trestu nás vedl k tomu, že jsme pro druhý úkol vybrali ukázky
rozebírající právní a morální stránku existence železné opony. Tragická úmrtí na hranicích socialistického Československa měla po roce 1989 dohru ve snaze nalézt viníky a osoby
zodpovědné za tato úmrtí. Případům se věnoval např. Úřad
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu12 a několik
pohraničníků čelilo trestním stíháním, která lze vnímat i jako
62

12 Přehled dosavadních
výstupů dokumentace nabízí
nejnověji MAŠKOVÁ, Tereza –
RIPKA, Vojtěch: Železná opona
v Československu. Usmrcení
na československých státních
hranicích v letech 1948–1989.
Ústav pro studium totalitních
režimů – Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., Praha 2015.
Dokumentační projekt Ústavu
pro studium totalitních režimů
má své webové stránky dostupné z http://www.ustrcr.cz/cs/
dokumentace-usmrcenych-statni-hranice, [12. 2. 2016].

symbolické „vyrovnávání se“ s minulostí. Medializaci tohoto
typu případů lze chápat v širších společenských souvislostech jako součást prosazování paměti odpůrců a obětí železné
opony. Významným mezníkem bylo přitom přijetí diskutabilního zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu
proti komunismu (tzv. zákon o třetím odboji), který mimo jiné
umožnil bývalým agentům-chodcům a kurýrům zahraničních
zpravodajských služeb zažádat o osvědčení účastníka protikomunistického odboje a získat statut válečného veterána
a finanční ocenění. Přeobsazení rolí hrdinů a pachatelů trestných činů tím dostalo nový právní rozměr. Tyto okolnosti přispívají k tomu, proč Klub českého pohraničí ve svých publikacích usilovně zastává tezi o tom, že je přepisována minulost
(viz dokument 4).
Naprostá většina trestních stíhání přitom skončila ve prospěch obviněných pohraničníků. Ti byli dobovými právními předpisy oprávněni použít ve službě zbraň, případně soudy rozhodly
o jejich nevině pro nedostatek důkazů. Pro změnu promlčením
trestného činu argumentovalo v roce 2016 i státní zastupitelství při pokusu kriminalizovat bývalého ministra vnitra Lubomíra
Štrougala, že nezabránil používání vysokého napětí v elektrických zátarasech (viz dokument 9). Platforma evropské paměti
a svědomí na rozhodnutí reagovala novou hromadnou žalobou,
tentokrát u německého soudu.13 Vybrala si případy smrti německých občanů, mezi nimi i Hartmuta Tautze (jediný doložený případ úmrtí způsobeného útokem psa) a Johanna Dicka, který byl
zastřelen omylem na německém území (viz dokument 8). Soud
v době vydání této publikace ještě nerozhodl.
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13 ČTK: Jakeš a Štrougal čelí
trestnímu oznámení kvůli zabití
německých emigrantů. České
noviny.cz, 26. 8. 2016. http://
www.ceskenoviny.cz/zpravy/
jakes-a-strougal-celi-oznameni-kvuli-zabiti-nemeckych-emigrantu/1386053, [17. 3. 2017].

Konečné rozuzlení případu zná pouze učitel, který má k dispozici zprávu krajského prokurátora, kde jsou zjištěné důvody útěku
shrnuty (viz obrázek, s. 67). Pro žáky je připravena sada dokumentů, z nichž každý je opatřen jednou nebo dvěma otázkami,
které žáky směrují při analýze. Dokumenty jsou charakteristické různou dobou vzniku i intencí autorů, což může žákům ztěžovat čtení. Důležité tedy je průběžně kontrolovat porozumění.
Rozdejte žákům pracovní list 5.1 – Proč zemřel Štefan Hroz,
zatím bez dokumentů. Vyzvěte je, aby si přečetli zadání prvního úkolu.
Je třeba dbát na to, aby podklady pro první úkol dostali
žáci ve dvou fázích (napomáhají tomu i graficky odlišná záhlaví
pracovních listů). V úvodní části pátrání mají žáci k dispozi63

ci fotografie z místa nálezu těla (dokument 1), mapku místa
(dokument 2), dále komentář bývalého velitele pohraniční roty
zachycený při pilotním školním projektu v Podmolí (dokument 3)
a úryvek ze současné knihy vydané Klubem českého pohraničí
(dokument 4 – Ve šlépějích Chodů).
Žáci jsou vedeni k tomu, aby formulovali svoje hypotézy,
proč Štefan utíkal. Předpokládáme, že stejně jako pilotní třída převezmou první nabízenou interpretaci z publikace Ve šlépějích Chodů a označí ho za pravděpodobného kriminálníka.
V průběhu práce s dalšími dokumenty bude tato hypotéza zpochybněna. Při práci se žáci učí, že hledání odpovědí by mělo být
podložené fakty a mělo by vycházet z pečlivého pátrání v primárních zdrojích informací – jak to ostatně dělají historikové,
ale i vyšetřovatelé. Ukázka z publikace je zajímavá i tím, že účelově argumentuje a podsouvá čtenářům tvrzení, že kdo chtěl,
mohl Československo zcela legálně opustit. Z uváděného čísla
200 tisíc legálních odchodů za hranice většinu tvoří případy
dvou největších emigračních vln (po roce 1948 a 1968), při kterých měli občané výrazně odlišné možnosti opustit republiku.14
Zastírá se zde i fakt, že úřady až na výjimky v 70. a 80. letech
neumožňovaly žádost o vystěhování z republiky administrativně vypořádat. Nedovolené opuštění republiky pak bylo kvalifikováno jako trestný čin.
V pátrání by měl žáky dostatečně motivovat nevyjasněný
důvod útěku (proč Štefan utíkal, když se měli s Janou rádi?).
V pokynech v pracovním listě jim doporučujeme, aby se na
situaci dívali z pozice Jany nebo vyšetřovatele.
Chcete-li úkol zjednodušit s ohledem na schopnosti vašich
žáků, vynechte dokumenty 3 a 4. Informace z nich můžete shrnout vlastním komentářem.
Následuje druhá skupina dokumentů. V dopise kamarádovi
Františku „Ferymu“ Pfaffovi (dokument 5, tři listy) Jana popisuje, jak se od Štefanovy matky dozvěděla o jeho tragické smrti
a také o prvním nemanželském dítěti. Jana o plánovaném útěku
nic nevěděla, dostala od Štefana pouze nejasný dopis. Proto
pátrá dál u společného kamaráda. Dopis by měl žáky navést
na stopu – vyšetřovatelé byli nejdříve u matky, ta je poslala za
Janou, Jana je navedla na Feryho a ten znal Štefanův motiv
(Štefan čekal druhé nemanželské dítě). Poslední pramen (dokument 6, dva listy) je právě protokol Feryho výpovědi. Správně
zodpovědět otázku by ti bystří měli být schopni na základě
pramenů.
Při práci s druhou sadou dokumentů učitel vede žáky k tomu,
aby po zjištění nových informací přeformulovali nebo precizovali
své původní hypotézy.
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14 Do roku 1951 byla ostraha
prováděna tzv. pochůzkovým
způsobem. Po srpnové invazi roku 1968 pro změnu byly
dočasně usnadněny legální
cesty do zahraničí. Nebylo
ojedinělé, že ze služby utíkali
i samotní pohraničníci, jako se
to stalo v Podmolí 31. srpna
1968. Do Rakouska odtud tehdy
při výkonu služby uprchli velitel hlásky a čtyři vojíni. (Srov.
Archiv bezpečnostních složek,
f. 2341, Vojenská kronika 1968,
s. 9 (folio 10).)

Druhý úkol je více diskuzní a náročnější na realizaci. Rozdejte žákům poslední tři dokumenty (7, 8 a 9). První dva texty,
jejichž autorem je Martin Pulec, historik dokumentující případy
úmrtí na hranicích, jsou k režimu ostrahy na hranicích kritické
a reprezentují současný diskurz železné opony. Pulec se také
dopouští jisté generalizace. Předpokládá totiž, že řadoví pohraničníci byli ochotní střílet, protože byli „zmanipulovaní“ propagandou. Při popsání okolností vyšetřování smrti Johanna Dicka
však Pulec dokládá, že svoboda volby nebyla pohraničníkům ve
skutečnosti upřena – někteří z nich se mohli rozhodnout nestřílet a v tomto konkrétním případě to pro ně nemělo za následek
kázeňský postih.
Pulec se přiklání k tvrzení, že hlavní zodpovědnost za úmrtí
měli velitelé a komunističtí politici, kteří režim ostrahy hranic
zavedli a udržovali v chodu. Otázku jejich trestní odpovědnosti přibližuje poslední text, novinový článek o neúspěšném pokusu kriminalizovat bývalého ministra vnitra Lubomíra
Štrougala.
Žáci by v diskuzi měli dojít ke zjištění, že pokud jde o otázku
viny, je třeba rozlišovat a že legální jednání nemusí být nutně
také legitimní. Zatímco právní předpisy jsou platné pro všechny,
morálka je individuální. Stejně tak bylo individuální i rozhodování pohraničníků. Většina řadových pohraničníků konala na hranicích povinnou základní vojenskou službu. Výcvik a samotná
služba na hranicích byly psychicky velmi náročné. Pokud pro
ně bylo z morálního hlediska nepřípustné střílet na lidi, byli
ochotní porušit i tehdy platné předpisy, aby zachovali svou
morální integritu. Vyšetřování případu Johanna Dicka prokázalo,
že někteří pohraničníci své jednání dokázali obhájit a vyhnout
se postihu (četař Jirásek a vojín Nohýnek).
Současně je třeba žákům zdůraznit, že jedním z principů
právního státu je respektování procesního trestního práva.
I když máme důvodné podezření, že některý z pohraničníků
vypálil smrticí střelu, pokud soud nevynese pravomocný rozsudek o vině, je třeba presumpci neviny respektovat a moralizující soudy formulovat uvážlivě.
Žáci nikdy nebudou schopní cítit ty samé emoce, jaké prožíval člověk prchající za hranice, stejně tak se nikdy nemohou přiblížit psychickému rozpoložení vojína základní služby
u Pohraniční stráže ve chvíli, kdy pronásledoval „narušitele“
a rozhodoval se, zda ho zastavit služebním samopalem.
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Tipy z pilotáže
Expertní diskuze před spaním
Osvědčilo se, aby si žáci ve skupině čtení dokumentů rozdělili. Pak vytvoří napříč skupinami nové skupiny expertů, kteří
budou mít stejný dokument a navzájem si pomohou s kontrolou
jeho porozumění (například experti na Janin dopis). Po práci
v expertní skupině se vrátí k původní skupině a shrnou ostatním obsah svého dokumentu. Společně pak odpoví na hlavní
otázky. Osmá třída kvůli špatnému počasí aktivitu neprováděla
v terénu, ale večer před společným spaním ve škole. Diskuze se
díky dotazům a hledání dalších případů útěku z Československa
protáhla na dvě hodiny.
Interaktivní mapa
Jedním z výstupů dokumentace úmrtí na státní hranici, který
může žáky zaujmout svou formou, je interaktivní mapa železné opony s údaji o 244 obětech (http://mapa.zelezna-opona.
cz/ a portréty usmrcených na stránce https://www.ustrcr.cz/
uvod/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice). Případy neobsahují kategorii úmrtí na straně pohraničníků, kterých podle
různých odhadů zemřelo až 650, zpravidla následkem nehody
nebo sebevraždy. Například 22. března 1965 byl právě v úseku
roty Podmolí nešťastnou náhodou usmrcen elektrickým proudem velitel hlídky svobodník Alois Šimek.15
Statistika
Lepší představu o tom, jak úspěšní byli lidé při překonávání
železné opony (tzv. proryv), poskytnou statistické údaje z kroniky 4. znojemské pohraniční brigády ministerstva vnitra (délka
hranic od Slavonic po Břeclav, celkem 30 rot Pohraniční stráže).16
Roční přehled zadržených narušitelů státní hranice a proryvů
(v závorce počet osob, kterým se útěk podařil):
1965 – zadržených 160 narušitelů, 7 proryvů (8 osobami)
1969 – zadržených 515 narušitelů, 27 proryvů (45 osobami)
1970 – zadržených 341 narušitelů, 25 proryvů (41 osobami)
1972 – zadržených 330 narušitelů, 11 proryvů (15 osobami)
1976 – zadržených 185 narušitelů, 4 proryvy (5 osobami)
1979 – zadržených 175 narušitelů, 2 proryvy (2 osobami)
1984 – zadržených 33 narušitelů, 8 proryvů (10 osobami)
1987 – zadržených 174 narušitelů, 7 proryvů (8 osobami)
1989 – zadržených 168 narušitelů, 10 proryvů (14 osobami)
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15 Archiv bezpečnostních
složek, f. 2341, Vojenská kronika
1965, s. 18 (folio 19).
16 Tamtéž, f. 2341 – 4. brigáda
Pohraniční stráže, vojenské kroniky z let 1965–1989. Do statistiky nejsou zahrnuti „narušitelé“,
kteří byli zadrženi pomocníky
Pohraniční stráže před narušením hraničního pásma.

Zpráva krajského prokurátora uzavírající vyšetřování případu Štefana Hroze.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Ve večerních hodinách dne 13. září 1960
nalezli v prostoru Vranov nad Dyjí příslušníci útvaru Pohraniční stráže Vranov-Hájenka
mrtvou osobu. Osoba byla identifikována
jako Štefan Hroz (narozen 20. prosince
1938 v Trnavě, bytem Olomouc). Při překonávání drátěného zátarasu byl zabit elektrickým proudem.
Drátěné zátarasy obepínaly jižní a západní
hranici Čech a Moravy od začátku 50. let
až do roku 1989. Vžil se pro ně název „železná opona“. Tato železná opona oddělovala
tehdejší státy západní a východní Evropy
od Pobaltí až po Jugoslávii a do poloviny
60. let jí procházel vysoký proud o napětí
několik tisíc voltů.
V Ústavu soudního lékařství v Brně byla
provedena pitva. Mrtvý byl identifikován

Úkol 1:
Vypátrejte s využitím přiložených dokumentů,
co se stalo a proč chtěl Štefan utéct.
– Proč riskoval překročení střežené hranice,
když měl Janu tak rád?
– Jak se Jana dozvěděla o Štefanově smrti?
– Co všechno o důvodech jeho útěku
věděla?
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matkou Markétou Hrozovou. Z nařízení krajského prokurátora bylo tělo zpopelněno v Brně
19. září 1960. Štefanově matce bylo povoleno
vyzvednout urnu se synovými ostatky v brněnském krematoriu.
Protože nedovolené opuštění republiky bylo
v té době trestným činem, začala případ vyšetřovat Státní bezpečnost. Jako první navštívili vyšetřovatelé Štefanovu matku v Olomouci, která však o synově záměru a motivech
útěku nevěděla vůbec nic. Jen potvrdila, že
se její syn choval v poslední době „divně“.
Štefan chodil se studentkou Janou Malíkovou, kterou měl velmi rád. I Jana Štefana
milovala. Před odchodem jí napsal dopis na
rozloučenou. Byl v něm tajemný, svůj záměr
jí neprozradil.
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Pracovní list 5.1

skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Úkol 2:
Při překonávání železné opony zemřelo do
roku 1989 na československých hranicích
odhadem 280 osob. Někteří, jako Štefan,
zahynuli po zásahu elektrickým proudem
(95 obětí), další byli zastřeleni příslušníky
Pohraniční stráže nebo Sboru národní
bezpečnosti (143). Střelba na tzv. narušitele
byla podle tehdy platných právních předpisů
pohraničníkům dovolená, dokonce měli
rozkaz zastavit narušitele i za cenu střelby.
Nedovolené překročení hranic bylo zároveň
trestným činem.
Mezi oběti železné opony můžeme zařadit
také odhadem 650 pohraničníků, kteří zemřeli
při výkonu služby, nejčastěji následkem
nehody, nebo spáchali sebevraždu.
Po roce 1989 musely soudy v několika
případech trestních oznámení rozhodovat,
zda jsou pohraničníci za úmrtí trestně
odpovědní a zda mají jít do vězení.
Prostudujte dva přiložené texty
a diskutujte ve skupinách, jaký je rozdíl
mezi vinou z právního a morálního hlediska.

– Kdo může být zodpovědný za úmrtí lidí
na hranicích u železné opony?
– Měli být po roce 1989 pohraničníci
souzeni a trestáni za to, že stříleli
po lidech, překračujících – z hlediska
tehdy platných právních předpisů
nezákonně – hranice Československa?
– Co byste potřebovali vědět, abyste
na tuto otázku dokázali odpovědět?
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Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 1:
Fotografie z místa nálezu těla

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.

Pátráme a přemýšlíme:
Jak byl Štefan Hroz usmrcen?
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 2:
Nákres místa nálezu těla Štefana Hroze vytvořený pro účely vyšetřování

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.

Pátráme a přemýšlíme:
Kde se tragédie odehrála a jak vypadalo okolí?
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 3:
Vzpomínky bývalého velitele pohraniční roty
V roce 1951 na základě rozhodnutí vlády v čele s Klementem Gottwaldem vznikla Pohraniční stráž. Zpočátku to byly vlastně jenom malé jednotky vybavené
jedním terénním vozidlem, jedním služebním psem
a střežily ten úsek namátkou, pochůzkovým způsobem,
hlídaly cesty vedoucí k hranici. V roce 51 se začala budovat signální stěna, která byla pod vysokým napětím.
Pod velkou kritikou bylo to, že tam zahynulo
poměrně dost lidí. Je třeba se na to dívat ale tak, že ta
stěna byla postavena ne vůči vnitřnímu nepříteli, ale
vůči vnějšímu nepříteli. Protože se tady různé skupiny
snažily o rozvrácení republiky, snažily se zapálit různé
hospodářské budovy a tak dále. Začalo se s budováním

od západní hranice s Německem, tehdy rozděleným
na západní a východní Německo. A postupně se to
budovalo až k soutoku Moravy a Dyje na hranici se
Slovenskem. Přitom byly budovány pohraniční
jednotky, roty, jednotky SNB a celníci byli postupně
převáděni na Pohraniční stráž.
V roce 60 dochází k likvidaci silnoproudé stěny.
Předtím v tom bylo asi 22 000 voltů, pak se přešlo
pouze na slaboproud, takže spojení dvou drátů dalo
signál, už to nikoho nezabilo. Bylo to rozdělené na
úseky, takže pohraničníci pak věděli přesně, kde ten
signál vznikl.

Zdroj: Archiv Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, dokumentace vzdělávacího projektu Expedice Podyjí 2015,
rozhovor v obci Podmolí dne 13. května 2015.

Pátráme a přemýšlíme:
Jací lidé a proč podle autora textu
překračovali hranici Československa?
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Jak autor hodnotí činnost Pohraniční stráže?
Kritizuje ji?
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 4:
Ve šlépějích Chodů
Je nezpochybnitelné, že na soustavném zabezpečení
suverenity státu na státních hranicích měla rozhodující zásluhu vláda Národní fronty. Po celou dobu své
existence při vytyčování obsahu bezpečnostní politiky
realizovala nejvlastnější zájem obyvatel země, jejich
bezpečnost. Opírala se přitom nejen o příslušné zákony, ale také o aktivní spolupráci občanů s ozbrojenými
silami státu.
Významnou roli při ochraně zájmů republiky na
státních hranicích vyplnilo úsilí a obětavost řadových
pohraničníků, řídících štábů, členů Komunistické strany Československa, mládežnických a ostatních společenských organizací. Nikdo si nemůže osobovat právo
ponižovat jejich odpovědnou a čestnou službu, kterou
na hranicích rozděleného světa vykonali. Všem těm mladým mužům, synům své vlasti, patří náležité uznání.
Jako ideologický nesmysl je třeba odmítat pomluvy
o údajných násilnostech a zločinech, kterých se prý

tehdejší ochránci západní hranice dopouštěli. Odmítáme takovýto výklad dějin. Vždyť z objektivních analýz
vyplývá, že více než 200 tisíc emigrantů opustilo naši
vlast zcela legálně, při rekreaci, stážích na Západě
apod. a nikoli přes „zelenou“ hranici a ilegálně. Touto
cestou se snažili překonat státní hranici zejména kriminální živly, pachatelé zločinů, odsouzenci, dobrodruzi
apod. Ti všichni se ovšem dnes vydávají za politicky
pronásledované a svůj útěk zdůvodňují jako vysvobození se z komunistického útlaku. Historie je účelově
přepisována a vůči ochráncům hranic socialistického
Československa jsou uplatňovány perzekuční přístupy.
Ještě nenastala doba, než přestane prosazování jednostranného pohledu na minulost, než přestane neobjektivní černobílé hodnocení chyb i kladů předcházejících období a prosadí se pravdivé zobrazení života ve
všech souvislostech.

Zdroj: ADAMEC, M. et al.: Ve šlépějích Chodů. Fragmenty z historie ochrany státních hranic ČSR-ČSSR očima přímých účastníků. Politicko-historická sonda do dějin ochrany a obrany československých státních hranic 1918–1989. Klub českého pohraničí – Orego, Praha 2010,
s. 267.

Pátráme a přemýšlíme:
Jací lidé a proč podle autora textu
překračovali hranici Československa?

Jak autor hodnotí činnost Pohraniční stráže?
Kritizuje ji?

Co víte o tom, jak před rokem 1989 vypadalo cestování do zahraničí?
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 5:
Dopis Jany Malíkové společnému kamarádovi Ferymu

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 5:
Dopis Jany Malíkové společnému kamarádovi Ferymu

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 5:
Dopis Jany Malíkové společnému kamarádovi Ferymu

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 6:
Protokol výpovědi Františka „Feryho“ Pfaffa

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 6:
Protokol výpovědi Františka „Feryho“ Pfaffa

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze.
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Otázky k dokumentu 5

Pátráme a přemýšlíme:
Co se dozvídáme o případu z Janina dopisu?

Co všechno věděla?

Otázky k dokumentu 6

Pátráme a přemýšlíme:
Co všechno se dozvídáme z výslechu Feryho?

Znal motiv Štefanova útěku?
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 7:
Odpovědnost za úmrtí
Ochrana státních hranic patří mezi práva
suverénního státu. V případě Československa
v letech 1948–1989 se nejednalo o naplnění,
ale o zneužití tohoto práva. Na československých hranicích se SRN a s Rakouskem stanulo pohraniční vojsko, které hranice střežilo
za pomoci ženijních zátarasů evokujících
oplocení někdejších koncentračních táborů.
Byly přijaty zákony a předpisy, které tento
stav legalizovaly, ilegální přechod hranic byl
posuzován jako trestný čin proti bezpečnosti
republiky.
Občanům tehdejšího Československa byla
upřena jedna ze základních lidských svobod.
Na hranicích umírali lidé, kteří se snažili své
svobody naplnit, političtí uprchlíci unikající

před perzekucí i ti, kteří nezůstali v bezpečí
sousední země a vraceli se zde organizovat
a provádět odboj proti komunistickému
režimu. „Narušitelé“ umírali většinou pod
střelami pohraničníků základní služby, tedy
přičiněním ještě „nehotových“ mladých mužů,
kteří byli na hranice odvedeni v rámci plnění
své branné povinnosti. Komunistická moc tak
udělala z velkého množství lidí, povolaných
k ostraze hranic z širokého spektra společnosti, své spoluviníky. Ti byli většinou zpracováni komunistickou propagandou, navíc byla
vytvořena psychóza strachu, takže se z pohraničníků základní služby stali nejen poslušní,
ale mnohdy i aktivní vykonavatelé vůle svých
velitelů.

Zdroj: PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006, s. 109.

Pátráme a přemýšlíme:
Jak autor hodnotí činnost Pohraniční stráže?
Kritizuje ji?
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Komu autor připisuje vinu za smrt občanů
na hranicích?
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 8:
Základní popis případu Johanna Dicka
Johann Dick (1927–1986) byl západoněmecký
občan, kterého zastřelili pohraničníci nešťastnou náhodou při pronásledování „narušitele“.
Případ vzbudil velkou pozornost, protože pohraničníci překročili hranici a Dicka usmrtili
na území Spolkové republiky Německo.

Případ vyšetřovala mezistátní komise, po
roce 1989 byl znovu otevřen. Kvůli Dickovu
zabití byl pohraničník Pavel Čada odsouzen
k nepodmíněnému trestu tří let vězení, Vrchní soud v Praze ho ale v roce 2001 nakonec
osvobodil.

Jak se rozhodovali pohraničníci
Z výslechových protokolů pohraničníků základní
služby lze vysledovat dva přístupy k pronásledování
Johanna Dicka. První představují četař Jirásek a vojín
Nohýnek: pohraničníci plní rozkaz, účastní se akce,
ale pronásledovaného „nechají běžet“, aniž ho účinně
pronásledují nebo dokonce ohrožují střelbou. Četař
Jirásek osobu vyzval, aby se zastavila, vystřelil výstražnou dávku a pak se zhroutil nebo, jak tvrdí o deset let
později, zhroucení předstíral. Vojín Nohýnek dostal
od četaře Jiráska rozkaz, aby pronásledované osobě
nadběhl a odřízl ji od státní hranice – to se mu podařilo, k Dickovi se dostal na vzdálenost 10 metrů, podle
jeho vyjádření se ocitli „tváří v tvář“. Nohýnek uvádí,
že šlápl do výmolu a upadl, vyšla mu náhodná rána do
vzduchu, která na něho upozornila. Prchající změnil
směr a běžel nejprve proti ostatním, ale vzápětí zamířil do německého vnitrozemí, kličkoval mezi stromy
a zmizel mu z očí, jinými slovy Nohýnek staršího

muže nechal běžet, aniž ho dále pronásledoval, riskoval střelbu do německého vnitrozemí nebo postřelení
někoho z pohraničníků.
Druhý přístup představují pohraničníci, např. Jan
Román, Pavel Čada a Josef Číla, kteří se s velkým nasazením a za použití mířené střelby ze samopalů vz. 58,
jež přímo ohrožovala život pronásledovaného, řítili za
ním. Jejich snahu, která skončila smrtí člověka, nelze
zdůvodnit strachem z postihu ze strany velitelů (přímo
na místě žádný velitel nebyl). Pohraničníci základní
služby si vzali úkoly spojené se způsobem ostrahy
hranic k srdci, bez jejich osobní iniciativy by Dick
o život nepřišel. Dlužno říci, že šlo o mladíky ve věku
19 a 21 let a vrcholem jejich dosavadní výchovy a indoktrinace bylo každodenní ohlupování na samotě pohraniční roty spojené s drilem a zastrašováním. Hlavní vina
za oběti na hranicích tak padá na velitele PS, kteří systém střežení na hranicích zaváděli a udržovali.

Zdroj: PULEC, Martin: Portrét usmrcených – Johann Dick. Dostupné na http://www.ustrcr.cz/cs/johann-dick, [23. 3. 2017].

Pátráme a přemýšlíme:
Komu autor připisuje vinu za smrt Johanna Dicka na hranici?
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skupina

Proč zemřel Štefan Hroz?
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 9:
Zodpovědnost za elektrický plot na hranicích
Bývalý premiér a ministr vnitra komunistického Československa Lubomír Štrougal nebude stíhán kvůli zodpovědnosti za smrt lidí,
kteří zahynuli při snaze o překročení železné
opony. Jeho případ byl promlčen a vyšetřování skončilo. Policie Štrougala podezírala ze
spáchání trestného činu za to, že jako ministr
vnitra v letech 1961 až 1965 nezabránil použití
vysokého napětí v elektrických zátarasech na
západní hranici. Vyšetřovatelé se zabývali tím,
zda byl Štrougal odpovědný za smrt lidí, kteří

zemřeli na elektrickém plotu na hranicích.
Bývalý vrcholný politik ale obviněn z ničeho
nebyl. Podle Srba byla v případu promlčecí
lhůta pět let a vypršela v roce 1994.
Komunisté začali s budováním železné opony v roce 1951. V letech 1952 až 1957
byl prostor mezi stěnami plotu zaminován.
Počínaje rokem 1952 byl zátaras doplněn
o vodiče vysokého napětí. Elektrický proud
byl z plotu definitivně vypojen v polovině
60. let.

Zdroj: ČTK: Promlčeno. Skončilo vyšetřování zodpovědnosti Štrougala za smrt lidí na železné oponě. Aktuálně.cz, 3. 2. 2016. http://
zpravy.aktualne.cz/domaci/promlceno-skoncilo-vysetrovani-zodpovednosti-strougala-za-sm/r~f23d9798ca9811e5aa720025900fea04/,
[12. prosince 2016].

Pátráme a přemýšlíme:
Komu autor připisuje vinu za smrt lidí na hranici?
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Pracovní list 5
Verze 2
Mladí strážci hranic

Základní popis a společenské souvislosti

17 SVATOŠ, Zdeněk: Pionýrská
encyklopedie 1. Mladá fronta,
Praha 1978, s. 19.
18 V roce 1986 pracovalo
92 pohraničníků jako vedoucí
PO MSH, vedli 81 oddílů, kde
bylo organizováno 1 642 pionýrů. Archiv bezpečnostních
složek, f. 2341, Vojenská kronika
1986, s. 18.

Vybrané dokumenty zachycují život vrstevníků dnešních žáků –
pionýrů z oddílů Mladí strážci hranic (MSH). Přibližují jejich každodenní činnosti, ovlivněné blízkostí státní hranice, i dobové
programové (ideologické) normy výchovy mládeže.
Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže byla
masovou dětskou socialistickou společenskou organizací, jejímž
primárním ideovým cílem bylo vychovávat děti k socialistickému
vlastenectví a aktivně je vést k budování socialistické vlasti.17
Pionýr kombinoval politickou výchovu se zájmovou činností.
Různé soutěže a účast na politických manifestacích (soutěž
Partyzánský samopal, čestné stráže u pomníků a ve volebních
místnostech) proto patřily k životu pionýra stejně jako turistické výpravy, vyrábění karnevalových masek nebo papírových
modelů. Zejména v 80. letech pionýrští vedoucí mohli ideologický rozměr oddílové činnosti značně formalizovat.
Podél hranice s Rakouskem a Německem bylo na přelomu
70. a 80. let organizováno osm a půl tisíce žáků základních škol
ve zvláštních pionýrských oddílech označovaných Mladí strážci hranic. Stejně jako dospělí občané (sdružení v jednotkách
Pomocníků Pohraniční stráže) byli i mladí lidé v blízkosti státních hranic zapojeni do režimu jejich ochrany a pro tyto účely
i speciálně vychováváni.
Oddíly Mladých strážců hranic vedli také příslušníci Pohraniční stráže.18 Všeobecný důraz na brannou výchovu pionýrů
byl v oddílech Mladých strážců hranic ještě posílen. Pionýři
se učili pozorovat cizí osoby a identifikovat stopy, které by
mohly svědčit o přítomnosti „narušitelů“ hranic. Kromě toho
drželi stráž na křižovatkách a podél komunikací. O jejich pra83

videlných setkáních s pohraničníky nás informují například
oddílové kroniky. Pionýrské oddíly ze znojemského okresu se
každoročně v létě účastnily dvoutýdenního tábora v Podhradí
nad Dyjí.19

Komentář k pracovním listům a úkolům
Rozdejte žákům pracovní list 5.2 – Mladí strážci hranic. Žáci
mají analyzovat přiložené dokumenty, odpovědět na otázky
a pak společně vytvořit myšlenkovou mapu. Ústředními pojmy
myšlenkové mapy jsou „Pionýři a pohraničníci“.
První dokument je reprodukce známé příručky pro mladé
strážce hranic z počátku 80. let. Vybrali jsme část věnovanou
společnému setkávání pionýrů a pohraničníků. Její součástí je
i popis ocenění pro nejlepší mladé hraničáře. Pokud si toho žáci
nevšimnou, upozorněte je, že přijetí u vysokých vojenských
a politických představitelů vypovídá o důležitosti poslání oddílů
Mladí strážci hranic, současně svědčí o větší militarizaci společnosti, než se kterou se žáci setkávají dnes.
Šikovní žáci by měli propojit schéma „stopování“ s pasáží v textu, která je věnovaná významu pionýrské pomoci. Lze
z něho vyvodit, že mladí strážci hranic měli za úkol všímat si
indicií, které napovídaly o možné přítomnosti „narušitelů“.
Motiv aktivní účasti na ochraně socialistické vlasti je obsahem druhého dokumentu. Jedná se o popis bojové hry tábora
MSH v Podhradí nad Dyjí. Pionýři pomáhali chytat tři „narušitele“. Otázky směrují žáky k tomu, aby při práci s textem dokázali
identifikovat, že se „narušitelé“ snažili proniknout do Československa a že byli ozbrojení. Scénář bojové hry upevňuje dobové ideologické kódování státní hranice jako prostoru ohrožení
státu nebezpečím zvenčí. Kontextualizujte hru informací, že
k narušení docházelo v 60. až 80. letech výraznou převahou
z prostoru vnitrozemí.20 „Narušitelé“ nechtěli do republiky neoprávněně vniknout, ale naopak z ní utéci. Tomu byl přizpůsoben i celý režim ostrahy (svědčí o tom i velká vzdálenost
zátarasů od reálné státní hranice). Zahraniční tajné služby
využívaly sofistikovanější metody infiltrace, v žádném případě neriskovaly životy svých spolupracovníků přechodem ostře
střežené zelené hranice.
Zápis v kronice je zároveň výjimečný tím, že se zmiňuje o hře
na bludičky a drobných úrazech při noční hře. Banální informace poukazuje na ambivalenci každodenního života reálného
socialismu, kdy jsou ideologie a bezpečný nepolitický prostor
dětských her oddělené, ale zároveň mohou splývat.
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19 Na základně PO MSH
v Podhradí n. D. se vyžívalo
1350 mladých PPS, svazáků
a pionýrů, odpracováno bylo
přes 5 tisíc brigádnických hodin.
Základna je před dokončením.
Tamtéž, f. 2341, Vojenská
kronika 1972, s. 18 (folio 19).
20 Statistiky v kronikách
pohraničních rot, uložených
v Archivu MV ČR v Brně-Kanicích uvádějí poměr „narušitelů“
zvnějšku v průměru okolo 5 procent všech případů. Tzv. proryvy (tedy překonání ostrahy)
jsou až na výjimky ve směru
do Rakouska.

Poslední dokument je vzpomínka zaměstnance Státních lesů
v Českém Rudolci, okres Dačice, který popisuje svou zkušenost
s aktivitou dětí v blízkosti státní hranice na Slavonicku. Jan
Gajdůšek v ní přibližuje reálný důsledek politické výchovy dětí
v pohraničí, když s kolegou předstíral zájem překročit hranice.
Vzpomínka současně popisuje režim zakázaného hraničního
pásma. Žáci by měli ve své myšlenkové mapě také zachytit,
že životní prostor jejich vrstevníků byl existencí zakázaného
pásma výrazně omezován. Nemohli si hrát všude, kde chtěli.

Tip z pilotáže
Využijte filmovou ukázku
Vizuálně vděčným obrazem života mladých strážců hranic je
reportáž z publicistického pořadu Československé televize Sondy 60 (1980–82) o soutěži, kterou pohraničníci připravili pro
děti z Pionýra. Ukázka je dostupná v databázi projektu Dějepis
v 21. století (http://www.dejepis21.cz/ochrana-statnich-hranic). V ukázce pionýři mimo jiné určují směr stop „narušitelů“
nebo nacvičují střelbu. Komentář vhodně doplňuje druhý úkol
a může ve škole posloužit pro srovnání pojmové mapy i pro
kontrolu porozumění písemným pramenům ze strany žáků.21
Ideologická norma a sociální praxe
Dokumenty jen v omezené míře poukazují na častý rozpor mezi
ideologickou normou (politická výchova) a sociální praxí Pionýra. Při pilotáži jsme se setkali s názory (které bohužel nemáme
zdokumentované nahrávkou, abychom je do cvičení zapojili), že
dospívající děvčata nezajímala ani tak politická stránka setkávání s pohraničníky, jako spíš fakt, že mohla trávit čas s pohlednými mladými vojáky. Do zápisů v oddílových kronikách se tato
motivace pochopitelně neotiskla. Tuto interpretaci můžete
s žáky ověřit jejich vlastním bádáním v rodinách.

21 Další vzdělávací klipy
k tématu ostrahy státních
hranic Československa jsou
dostupné na webu Dějepis
v 21. století v databázi Normalizace (http://www.dejepis21.
cz/2-uzavrene-prostory). Námět
do vyučovací hodiny využívající
některé z klipů obsahuje vzdělávací DVD Česká společnost
1969–1989.
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Pracovní list 5.2

skupina

Mladí strážci hranic
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Když byli vaši rodiče nebo prarodiče ve
vašem věku, s největší pravděpodobností
chodili do Pionýra. V tomto kroužku byli vychováváni k tomu, aby byli dobrými občany
socialistického Československa. Pionýrské
oddíly při školách v blízkosti státních hranic

však měly navíc jedno důležité poslání. Říkalo
se jim Mladí strážci hranic. Jak naznačuje list
z kroniky jedné takové skupiny v Českém
Rudolci, pionýři se s vojáky Pohraniční stráže
(„péesáky“ podle zkratky PS) setkávali
při různých příležitostech.

Úkol 1:
Vaším prvním úkolem je prozkoumat
předkládané dokumenty a odpovědět na
otázky pod nimi. Práci si nejdříve společně

vyzkoušíme právě na ukázce z pionýrské
kroniky, ve které pionýři zaznamenali své
dojmy ze setkání s pohraničníky.
Jaké dojmy si odnesli pionýři a pohraničníci
ze společného setkání?

Kronika pionýrského oddílu Mladí strážci hranic Český Rudolec.
Zdroj: Archiv Gymnázia Přírodní škola, dokumentace školního vzdělávacího projektu Expedice Javořická vrchovina 2015, Skupina Školství
na Slavonicku před rokem 1989.
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Pracovní list 5.2

skupina

Mladí strážci hranic
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Úkol 2:
Vytvořte myšlenkovou mapu, ve které
zachytíte, jak vypadal život vašich
vrstevníků – mladých strážců hranic.
Zaměřte se hlavně na jejich vztah
k pohraničníkům a jejich úlohu při
ochraně státní hranice.

Pionýři
a pohraničníci
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Pracovní list 5.2

skupina

Mladí strážci hranic
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 1:
Příručka pro mladé pohraničníky

Zdroj: MÍKA, Václav – KOLEČKÁŘ, Vladimír: Mladí strážci hranic. Naše vojsko, Praha 1982.

Pátráme a přemýšlíme:
Při jakých příležitostech se setkávali
pionýři a pohraničníci?
Co společně dělali?

Čím pomáhali pionýři při ochraně
státních hranic?
Jak za to mohli být oceněni?
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skupina

Mladí strážci hranic
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 2:
Kronika letního tábora MSH v Podhradí nad Dyjí, červenec 1972

Pátráme a přemýšlíme:
Co bylo cílem hry?

Kdo ve hře překračoval hranice
a co všechno o něm víme?

Jaké náměty mají hry na
vašich letních táborech?
Kronika Mladých
strážců hranic Podhradí 1972–1973.
Zdroj: Státní okresní archiv Znojmo,
fond Okresní výbor
Socialistického
svazu mládeže.
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skupina

Mladí strážci hranic
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Dokument 3:
Mladí strážci hranic v akci – Jan Gajdůšek (*1952, zaměstnanec Státních lesů)
Existoval systém, že jste měli propustku, tzn. že jste
mohli teoreticky chodit přes hranice. Já ji měl, protože
jsem spravoval lesy. Když jste chtěli mít samostatný
vstup, tak jste museli být prověřeni a v určitý čas se
dopředu nahlásit, kterou bránou, kdy a v kolik půjdete.
I když jste tohleto všechno splnili, nebylo jasné, že to
vyjde, protože mohli mít péesáci akci a uzavřeli drátěný
zátaras. Výhodou uzavření hranic pro lesníka bylo hodně borůvek, hub a zvěře. Koupání v rybníku a nikdo
vás při tom nechytal.
Příhody byly veselé i smutné. Nějací občané založili
sdružení, které se jmenovalo Pomocníci Pohraniční

stráže, kteří měli za úkol hlídat po vsi, jestli se tu nepohybují cizí lidé. Auto s cizí poznávací značkou se muselo hned hlásit.
Jednou jsme sváželi s kolegou dřevo a byly tam malý
děcka, tak jsem říkal, hele, pojď, něco zkusíme. Zavolal
jsem na ně a říkal jsem: Hele, děcka, kde se tady nejblíž
dostanu k státní hranici? No a během 10 minut už tam
pro nás byli péesáci. Čili malý děti už byly vycvičený
k tomu, aby nahlásily, že chce někdo překročit státní
hranici. Nic se nám nestalo, protože jsme propustku
měli.

Zdroj: Archiv Gymnázia Přírodní škola, dokumentace školního vzdělávacího projektu Expedice Javořická vrchovina 2015,
Skupina Školství na Slavonicku před rokem 1989.

Pátráme a přemýšlíme:
Kdo a za jakých podmínek mohl vstupovat
do zakázaného hraničního pásma?

Co měli mladí strážci hranic za úkol?
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Pracovní list 5
Verze 3
Život v pohraničí

Základní popis a společenské souvislosti
V textu jsme už dříve naznačili, že železná opona je konfliktní místo paměti, vyvolávající různá hodnocení. Máme ve škole připomínat pohled běžného obyvatele pohraniční vesnice,
který o životu v pohraničí před rokem 1989 prohlašuje, že byl
„normální“, že nikdy „neměl potřebu nikam utíkat“, že existence železné opony mu „nevadila“? Cílem školního dějepisu byla
dlouhá desetiletí výchova k vlastenectví a politická socializace. Z toho důvodu byl historický význam přisuzován zejména
událostem a osobám, které výrazně zasáhly do národních či
obecných dějin. I když se výklad postupně rozšířil o sociální
a kulturní souvislosti minulých epoch, „obyčejný člověk“ měl
v učebnicovém dějepise před rokem 1989 místo zpravidla tehdy, pokud reprezentoval kolektivní kategorii (např. dělnickou
třídu).
Během poslední dekády se množí školní projekty i odborné
práce na téma každodennosti. Jsme svědky pomalého rozšiřování okruhu témat i skupin obyvatel, které je legitimní zahrnout
do studia minulosti. V naší práci tomuto pohybu vycházíme
vstříc a využíváme k tomu metodu orální historie.
V 90. letech se úsilí badatelů o železné oponě soustředilo
na objasnění organizace ostrahy hranic a dokumentaci případů úmrtí a útěků. Život běžných obyvatel a jejich specifické
hodnocení železné opony stály na okraji zájmu. Domníváme se,
že pokud má školní dějepis kultivovat historické vědomí žáků
a pomáhat jim reflektovat aktuální vzpomínkovou kulturu, měli
by žáci dostat prostor porovnávat „velké“ příběhy z učebnic
s těmi „malými“ z jejich běžného sociálního prostředí. Aktivita předpokládá od žáků formulaci otázek pro pamětníka. Žáci
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pilotní skupiny vyhledali i pamětníky, kteří se s nimi podělili
o své vzpomínky na každodenní život v blízkosti státní hranice.
Specifickou zkušenost mají pamětníci, kteří působili v jednotkách Pomocníků Pohraniční stráže (PPS). Byli mezi nimi
vysloužilí vojáci, kteří se v obcích oženili, ale i obyčejní civilisté.
Zatímco Jaroslav Švestka ve svém Deníku dřevorubce (ukázka,
s. 97) závazky pomocníků PS se značným nádechem ironie kritizuje, vojenské kroniky dokládají, že pomocníci v úseku znojemské brigády upozorňovali na desítky podezřelých osob ročně.
Podmolí získalo v letech 1961 a 1975 titul „vzorná pohraniční
obec“ i díky tomu, že se zdejší pomocníci pohraničníků podíleli na zadržení „narušitelů“ nebo plnili závazky socialistického
soutěžení (ukázka, s. 98).

Doporučený postup
Aktivitu je možné realizovat buď na místě v terénu, nebo
jako domácí práci žáků. Žáci z pilotní skupiny si nejdříve před
odjezdem povídali doma se svými rodiči a prarodiči, pak se
ptali pamětníků v Podmolí. Pokud se rozhodnete rozhovory
pojmout jako aktivitu mediální výchovy, mohou žáci pokládat jednu otázku a zaznamenat názory respondentů v rámci
ankety (např. Žije se vám v obci lépe než před rokem 1989?).
Metoda orální historie naproti tomu předpokládá, že pamětník
bude vyprávět příběh, se kterým budou žáci dále pracovat –
například srovnávat zkušenosti různých lidí a pátrat, v čem se
odlišují a proč.
Při této aktivitě neděláme z žáků historiky, ale seznamujeme
je s metodou a s povahou historikovy práce. Pokud se rozhodnete aplikovat do vaší práce principy metody orální historie, je
důležité se společně věnovat reflexi rozhovoru, při které můžete s žáky přemýšlet, co všechno ovlivnilo pamětníkovo vzpomínání a vyznění jeho vzpomínek. Každopádně doporučujeme
se s pozitivy i úskalími metody blíže seznámit v metodické příručce.22
Největší překážkou úspěchu je nedostatek pamětníků, resp.
jejich postupné vyčerpání (předpokládáme, že pamětníci nebudou ochotní odpovídat na otázky několika skupinám z různých
škol). Doporučujeme proto realizovat první dva úkoly. Rozhovor mohou žáci vést s příbuznými doma po návratu z výpravy.
Budou už vybaveni řadou znalostí, které jim usnadní vést dobrý
rozhovor. Druhou možností je po domluvě se Správou NP Podyjí
uspořádat v Podmolí besedu s jedním pamětníkem pro celou
školu.
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22 Detailní rozbory různých
situací a související dopady
na promýšlení výukových cílů viz
HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT,
Jaroslav a kol.: Paměť a projektové vyučování v dějepise,
s. 37–44, 58–62.

Rozdejte žákům pracovní list 5.3 – Život v pohraničí. Žáci
mají za cíl zjistit nějaké nové informace o životě běžných obyvatel. Hlavní dovedností, kterou si při prvním úkolu nacvičují, je
formulování dobrých otázek. Vyzvěte je, aby ve skupinách vytvořili seznam možných otázek, které budou pamětníkům pokládat.
Když budou s formulací otázek hotoví, udělejte společně brainstorming, aby se skupiny mohly navzájem inspirovat. Otázky
by neměly být formulovány uzavřeným způsobem (s možnou
odpovědí ano, ne). Modelový (krácený) rozhovor zaznamenaný při pilotním projektu přikládáme jako ukázku (s. 97).
Druhým úkolem je nacvičit si způsob, jakým žáci budou
oslovovat případného pamětníka. Vyzkoušet si to mohou ve
dvojicích. Jedna nebo dvě dvojice by následně měly sehrát
scénku, při které rozeberete, jaké formulace jsou vhodné a jaké
ne. Rozhodně by žáci měli pamětníka pozdravit, udržovat s ním
oční kontakt a poprosit ho o chvíli času na zodpovězení otázek
pro školní projekt. Doporučujeme položit jako první „zahřívací“
otázku. Například se zeptat, jak dlouho pamětník nebo jeho
rodina v dané obci žije nebo co se mu jako první vybaví, když
se řekne „Pohraniční stráž“, „železná opona“ apod.
Třetí úkol je pamětníka najít, oslovit ho, položit mu otázky
a zaznamenat si odpovědi. Každý pamětník by měl být identifikován (věk, zaměstnání, případně jméno). Zatímco někteří žáci
ze skupiny pokládají otázky a udržují osobní kontakt, ostatní
by si měli průběžně zaznamenávat odpovědi. Pokud mají žáci
telefon s diktafonem, měli by požádat o svolení s nahráváním,
aby mohli výpověď přepsat. Pro lepší orientaci při plnění úkolu
jsme jim připravili jednoduchý formulář. Zakončený je otázkami,
které žákům usnadní reflexi vlastní práce a povahy zaznamenaného svědectví. Pokud se žáci rozhodnou tematicky věnovat
fenoménu pomocníků Pohraniční stráže, můžete je pro získání
základního kontextu nechat přečíst ukázky za doporučeným
postupem pro učitele. Žáci pilotní třídy si při přípravě na rozhovor pročítali záznamy v kronice obce Podmolí.

Tipy z pilotáže
Ověřování hypotézy
U Lipinské cesty se žáci dozvěděli, že linie hraničních zátarasů
se posunula do vnitrozemí, blíže k obcím. Nechte je formulovat
vlastní hypotézu, proč k tomu došlo. Jejich úkolem bude ověřit
si ji u místních obyvatel. Jako hlavní důvod v úseku roty Podmolí můžeme uvést snahu zkrátit hlídané úseky a usnadnit přístup k linii zátarasů. Důsledkem posunu linie byla i skutečnost,
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že v případě úspěšného překročení zátarasů museli narušitelé
překonat k reálné hranici delší úsek terénu, čímž se prodloužil
čas na jejich dopadení.
Jak najít pamětníka
Naše pilotní skupina byla první, která s pamětníky v Podmolí
hovořila. Předem jsme se dohodli s panem starostou, který
nám někoho doporučil. Další pamětníky jsme našli přímo ve
vesnici metodou „sněhové koule“. Pokud se chcete vyhnout
riziku, že žádného ochotného obyvatele obce nenajdete, můžete o pomoc požádat terénní službu Správy národního parku.
Někteří zaměstnanci pracovali v Podyjí ještě před rokem 1989,
případně znají někoho z pohraničníků, kteří se do obce přiženili.
Svými vzpomínkami obohatil pilotní skupinu například terénní
průvodce Petr Lazárek.
Mluví pravdu?
Žáci se mohou setkat s různými pohledy, včetně názorů bývalých pohraničníků, kteří způsob ostrahy státní hranice v minulosti obhajují. Pokud žáci nejsou zvyklí analyzovat historické
prameny v běžných hodinách (resp. mají malé nebo žádné zkušenosti s metodou orální historie), může pro ně být obtížné
dívat se na svět očima různých pamětníků a porozumět jejich
strategiím vzpomínání a různým sociálním rámcům, které jejich
vzpomínky formovaly. Někteří žáci pilotní třídy, již v Podmolí
hovořili s bývalým velitelem místní roty, měli tendenci považovat jeho názory za méně spolehlivé. Srovnání vzpomínek při
přípravě závěrečné prezentace pro ně zpočátku nebylo vůbec
snadné. Schopnost multiperspektivního pohledu na minulost
není žákům vrozená. Je třeba rozvíjet jejich historické myšlení
a postupně proměnit jejich epistemologický pohled na svět,
který mění jejich přesvědčení, že historie a minulosti jsou jedno
a totéž. Poznatky kognitivní psychologie potvrzují, že toho jsou
schopni už žáci na druhém stupni základní školy.23 Zejména
proto je důležitou součástí rozhovoru s pamětníkem společná
reflexe, při které učitel pomáhá žákům objasnit, jak se pluralita
prožívání minulosti promítá do konkrétních vzpomínek.
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23 Na druhém stupni základních škol se u žáků postupně
rozvíjí abstraktní a hypotetické
myšlení, projevující se schopností uvažovat o různých alternativách. Myšlení už není vázáno pouze na konkrétní realitu
a memorování. Formálně logické operace umožňují nahlížet
problém z více hledisek a jsou
předpokladem pro pochopení
různorodých názorů lidí. Viz
VÁGNEROVÁ, Marie: Kognitivní a sociální psychologie žáka
základní školy. Karolinum, Praha
2001, s. 61–64.

Ukázky
Rozhovor s pomocníkem Pohraniční stráže
Žáci: Byli tady v obci také pomocníci Pohraniční stráže?
Pamětník: No samozřejmě. Taky jsem byl.
Žáci: A co jste dělali?
Pamětník: No to jsme jakoby měli pomáhat hlídat ty hranice.
Tak jsme si stoupli na křižovatku a koukali, jestli se tady nepohybuje nějakej ten narušitel. No v praxi jsme si tady sedli dvakrát do měsíce do hospody a měli to splněný, aspoň jsme měli
záminku dostat se z domu.
Žáci: V kronice jsme našli, že tady pomocníci pořádali v obci
i brigády.
Pamětník: Jojo, brigády byly.
Žáci: A jak jste vy sám tu hranici vnímal?
Pamětník: No, já jsem to nevnímal asi nijak. Prostě to tady
bylo, no.
Žáci: A vadí vám, že se po roce 1989 otevřely hranice?
Pamětník: Vadí, nevadí, je to jiný, ale že by mi to vadilo… No,
podívejte se, já jsem tu propustku měl, jak jsem říkal, protože
jsem dělal na lesní správě. A to si teda pamatuju, že jsme chodili do údolí na parádní pstruhy, takhle velký.24

24 Archiv Oddělení vzdělávání
Ústavu pro studium totalitních
režimů, dokumentace vzdělávacího projektu Expedice Podyjí
2015, rozhovor s bývalým lesním dělníkem, dnes v důchodovém věku, v obci Podmolí dne
13. května 2015.

Jaroslav Švestka: Deník dřevorubce
25. 2. 1978
Lije. Seděl jsem v křesle, listoval v Mňačkových povídkách
a občas se podíval z okna. Před okny, pomalu a důležitě, přešel
soused se zelenou páskou s písmeny PPS na rukávě. To mne
tedy zvedlo ke stroji.
PPS – neznamená Prášek Proti Slonům, znamená Pomocník
Pohraniční Stráže. Tedy jednu ze socialistických paraorganizací.
Racionálně: Měli by to tedy být lidé, kteří v běžném civilním
životě věnují zvýšenou pozornost okolí, zvláště pohybu neznámých osob, které neprodleně hlásí nejbližšímu útvaru PS. Což
se vcelku stává.
Iracionálně: Aby byl splněn „Plán využití PPS“ v každém měsíci,
drží jednotliví příslušníci PPS na Žofince čas od času jakési hlídkové služby na rozcestí u kapličky. Je to zbytečné i v sezóně.
Auta PPS nezastavují a pěší ruch je zde minimální. Dva nebo tři
podvečery v týdnu (po pracovní době), kdy u kapličky stojí muž
se zelenou páskou na rukávě, nemohou mít pro ostrahu státní
hranice nejmenší praktický smysl. V zimě, kdy zde neprojde cizí
člověk snad celé týdny, je to absurdní. Nejde zde tedy o jev,
který by měl sebemenší praktické důsledky, jediným výsledkem jsou hodiny vykázané v patřičné rubrice – tedy subjektivní
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míra bdělosti a ostražitosti. Ano, v socialistickém státě dochází
člověk seberealizace i tím, že zbytečně stojí na ulici, zcela jen
ve jménu čísla.25
Zápisy z vojenských kronik
Dne 8. 7. 1962 v 16.00 hod. zadržel PPS s. Šula v obci Podmolí 1 narušitele při pokusu o illegální přechod z ČSSR do
Rakouska.26
Služba k ochraně státních hranic 1975
PPS spolu s místním obyvatelstvem se podíleli v 55 případech
na zadržení narušitelů SH. PPS se aktivně podíleli na přímém
výkonu služby k ochraně státních hranic i na veřejně prospěšné činnosti zejména plněním socialistických závazků na počest
30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 10 jednotek získalo titul Vzorná četa, 13 získalo titul vzorné družstvo
PPS. Titul Vzorná pohraniční obec získala obec ŠATOV, STÁLKY
a PODMOLÍ.27
Služba k ochraně státních hranic 1987
Pohraniční hlídku provádějící nácvik služebního psa dne
13. 10. 1987 v úseku 6. rPS upozornil PPS s. Budaj Karel na
postup neznámé osoby. Velitel hlídky voj. Pavelka Miroslav za
využití služebního psa DAN vyhledal stopu a narušitele zadržel
v hraničním pásmu.28

25 ŠVESTKA, Jaroslav: Deník
dřevorubce. Libri Prohibiti, Praha
2012, s. 45.
26 Archiv bezpečnostních
složek, fond 2341 – 4. brigáda
Pohraniční stráže, Vojenská kronika 1962, s. 26.
27 Tamtéž, f. 2341, Vojenská
kronika 1975, s. 9 (folio 10).
28 Tamtéž, f. 2341, Vojenská
kronika 1987, s. 8.
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Pracovní list 5.3

skupina

Život v pohraničí
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Život každého, kdo před rokem 1989 žil
v pohraničí, musela blízkost státní hranice nějak ovlivnit. Lidé zde chodili do školy,
do Pionýra, do práce. Někteří mohli pracovat
v zakázaném hraničním pásmu. S vojáky
z pohraniční roty se pravidelně potkávali. I lidé, kteří žili ve vnitrozemí, o železné

oponě něco věděli a měli vytvořený názor na
to, že hranice se západní Evropou není možné
volně přecházet. Vaším cílem je naučit se zjišťovat nové informace metodou orální historie.
Vaším úkolem je připravit se na jeden krátký
rozhovor s pamětníkem.

Úkol 1:

Úkol 3:

Vymyslete ve skupině pět chytrých otázek,
které položíte člověku, jenž žil v blízkosti
státní hranice (např. v obci Podmolí) před
rokem 1989. Po domluvě s vyučujícím
můžete otázky vymýšlet také pro své
příbuzné, kteří žili ve vnitrozemí. Zeptejte
se pamětníka na jeho životní zkušenost
s pohraničníky a železnou oponou. Jak
budou vypadat vaše otázky?

Vaším úkolem je najít jednoho pamětníka
a položit mu své otázky. Odpovědi si
zaznamenejte a společně je rozeberte
s ostatními. Pokud máte nahrávací
zařízení, požádejte o svolení rozhovor si
nahrát, abyste mohli odpovědi autenticky
zaznamenat. Připravte pro spolužáky
malou prezentaci s obsahem rozhovoru.
Svá zjištění porovnejte s ostatními.

Úkol 2:
Nacvičte si ve dvojici, jak pamětníka oslovíte.
Jak mu vysvětlíte, že se ho chcete zeptat
na jeho vzpomínky, aby s vámi chtěl mluvit?
Jakou mu položíte první otázku?
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Život v pohraničí
Lokalita: Lesní správa Podmolí

Formulář rozhovoru

místo rozhovoru

jméno

datum rozhovoru

věk

povolání

Poznámky z rozhovoru

Reflexe rozhovoru
Vlastní dojmy z rozhovoru (shrnutí):

Co považuji v pamětníkově hodnocení
za zajímavé nebo překvapující:

Zajímavý problém nebo otázka,
kterou rozhovor vyvolal:

Potřebuju se na něco doplňujícího zeptat?
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Závěr
Badatelské vyučování
v přírodě národního parku Podyjí:
příležitost znovu promýšlet
cíle vzdělávání

Celkové zhodnocení

29 Jasna Simonová, spoluautorka vzdělávacího programu
Dojdu dál – projektové a badatelské vyučování v přírodě;
Karina Hoření, lektorka Oddělení
vzdělávání Ústavu pro studium
totalitních režimů.
30 První pilotní skupina byla
ubytovaná v Havraníkách a trávila v národním parku tři dny
sběrem dat, další dva dny žáci
intenzivně zpracovávali své
výstupy, které dokončovali ještě
další týden ve škole pro účely
závěrečné prezentace. Druhá
pilotní skupina přespávala ve
škole a do národního parku se
vypravila na dva jednodenní
výlety, při kterých ověřovala
část aktivit.

Rádi bychom se s vámi na závěr podělili o naši osobní zkušenost z pilotáže. Vypracovali jsme ji nejen na základě našeho
přímého pozorování a terénních poznámek, ale i s přispěním
zpětné vazby kolegů, kteří se na plánování aktivit osobně nepodíleli, pomáhali nám však s jejich realizací.29
Náš pilotní projekt, realizovaný v polovině května, se délkou i objemem aktivit odlišoval od badatelské procházky, kterou jsme pro vás připravili v této publikaci.30 Naše závěry však
mohou posloužit jako důležitý podnět pro vaše vlastní promýšlení potenciálu národního parku Podyjí pro projektové vyučování.
Přínos naší Expedice Podyjí byl pro děti zásadní. Díky širokému pojetí tématu hranice a pohraničí se žáci věnovali přírodě, krajině i konkrétním lidským osudům. Myslíme si, že pro
ně byla důležitá badatelská práce a celistvost projektu zahrnující zkoumání jevů v terénu, zpracování i prezentaci. Zvláště
cenné nám přišly rozhovory s pamětníky a jejich reflexe, které
dětem pomohly k lepšímu porozumění životu zdejších obyvatel ve 20. století i dědictví minulosti ovlivňujícímu současnou
lokální identitu.
Zpracovávání se dětem dařilo, dokázaly prezentovat a vyjadřovat se během diskuze, až jsme tím byli překvapeni. Během
nácviku byly výkony rozpačité, ale atmosféra závěrečné prezentace pro rodiče a veřejnost žáky neskutečným způsobem vyhecovala. Pro všechny zúčastněné (žáci, učitelé, lektoři, Správa
národního parku Podyjí) byla Expedice Podyjí úspěšná.
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Odlišný průběh i přínos měly pilotáže jednotlivých aktivit v navazujících letech, kdy se vedení pilotní školy rozhodlo vypravit třídy druhého stupně do terénu národního parku
v rámci projektových dnů. Zřetelně se při nich ukázaly limity
projektového vyučování. Níže tedy nabízíme detailnější reflexi.

Zapojení žáků a otázka motivace
Je vhodné děti do přípravy projektu nějak zapojit, aby jen nepřijímaly úkoly dané „shora“. V případě, že s projektovým vyučováním děti nemají zkušenost, to není jednoduché. Když jsme
děti pozorovali první den v terénu nebo si v průběhu projektu
někdy zoufali nad jejich malým nadšením z práce, měli jsme
pochybnosti, zda naši společnou práci nevnímaly jen jako jednotlivé úkoly zadané učitelem. Později, zvláště při zpracování,
se projevilo, že je některé aktivity bavily a mnozí (ne všichni)
při nich byli i iniciativní.
Jako málo úspěšné hodnotíme výstupy několika navazujících
pilotních skupin deváté třídy. Část žáků nebyla vnitřně motivována vypracovávat úkoly, nepodařilo se bezvýhradně vytvořit
týmovou atmosféru. Skupiny navíc měly omezené zkušenosti
se skupinovou prací. Absence prezentace výstupů omezila práci de facto na formalizované vyplnění pracovních listů.
Z naší pilotáže vyvozujeme doporučení, abyste žákům
vytvářeli co největší prostor pro samostatnou práci a vnitřní
motivaci. Smysl v tomto ohledu má zejména příprava stručného povídání o lokalitách (např. studium textu Bruna Kaukala
v předstihu, rozhovory v rodinách na téma „co všechno víte
o konkrétním místě, tématu…“). Nabízí se také účast několika
dětí na návštěvě archivu (studium kronik a fotografií) nebo
pomoc s organizačními věcmi (jídlo, doprava, příprava materiálu
a jeho balení).
V neposlední řadě je možné procházku realizovat v září nebo
už v osmém ročníku a činnosti žáků ohodnotit známkou započítanou do běžné klasifikace.
Zdaleka nejúčinnější by ale mohlo být zapojení dětí do přípravy, plánování a prezentace projektu – aby ho mohly vzít už
od začátku za svůj. V ideálním případě učitel žáky doprovází
a pomáhá jim a oni jsou ti, kdo dělají svůj výzkum.
Máme-li rámcové cíle projektu formulovány předem (v našem
případě zachytit historickou proměnu údolí Devíti mlýnů
v 2. polovině 20. století), učitel může děti navést, aby jednotlivé typy práce (staré fotografie, staré mapy, pamětníci, prozkoumání konkrétních míst) vyslovily samy. Pokud je přitom
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napadne i něco navíc, v čem mohou své bádání posunout dál
oproti našim návrhům, bylo by vhodné, aby učitel jejich podněty zapracoval a neodmítl předem. Takovýto postup předpokládá
jasný a konkrétně formulovaný cíl školní expedice ze strany dětí
(např. popsat konkrétní způsoby, jak blízkost hranic ovlivňovala
zdejší krajinu – přírodu i její lidské obyvatele) i ze strany učitele (co si mají děti především uvědomit, naučit se atd.). Naše
aktivity jsou na jednu stranu „kuchařkou“, současně chceme
ty iniciativní z vás povzbudit k tomu, abyste s její pomocí „vařili
i vlastní jídla“.
Bez ohledu na to, zda se žáci do přípravy a plánování zapojí,
nebo nikoliv, vidíme jako klíčovou součást projektu prezentaci
výstupů, v ideálním případě pro rodiče. Závěrečná prezentace
mění od základu smysl a účel terénní práce a výrazně zvyšuje
její kvalitu. Směruje žáky k tomu, aby výstupy dopracovali ve
škole. Absence prezentace v navazujících pilotážích byla podle
našich zkušeností klíčovým faktorem, proč mnozí žáci vnímali
plnění aktivit jako samoúčelné.

Skupinová práce
Osvědčilo se nám zvolené pojetí skupinové práce. V zásadě
všichni dělali všechno, skupiny byly navíc dynamické a průběžně se (při zpracování výstupů) obměňovaly. Díky tomu (a také
pravidelným „konferencím“ ve smyslu sdílení poznatků sesbíraných jednotlivými skupinami) si žáci vyzkoušeli různé typy
činností a zároveň měli velmi dobrý přehled o tom, co dělali ostatní. Expedice přispěla k rozvíjení kooperativního učení
i v tom smyslu, že celá třída fungovala jako jeden tým, mezi
skupinkami nedocházelo k rivalitě. Žáci, jejichž silná stránka
byla práce v terénu, se na základně mohli od spolužáků učit,
třeba jak pracovat s programy na úpravu fotografií.
Je dobré na tomto místě zdůraznit, že skupinky nemusí nutně dělat to samé, ale mohou se zaměřit na určitý úsek nebo
typ práce (jedna skupina točí film, druhá zakresluje pozůstatky
objektů, třetí analyzuje prameny a připravuje pojednání o životě
obyvatel apod.).
Při pilotáži se nám neosvědčila funkce „kapitána“ (vedoucího skupinky). Důvodem bylo naše pojetí skupinové práce, kdy
při plánování a realizaci aktivit byla hlavní iniciativa na straně
učitelů. Nedařilo se nám také zorganizovat skupinové služby na
základně (umývání nádobí, nákup potravin, výdej oběda) podle
našich představ. Role kapitána je důležitá ve chvíli, kdy učitel
chce na děti převést část odpovědnosti za celý projekt. Pokud
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jsou všechny aktivity připravené a zadávané učitelem, tak by
mohli být kapitáni využiti spíše jen při rozdělování práce ve
skupince, což je důležité hlavně při zpracovávání. Pokud učitel
zná kolektiv a ví o žácích, kterým by nácvik vedoucí funkce ve
skupině pomohl v osobnostním rozvoji, může s nimi projekt
projít dopředu, nacvičit si s nimi zadávání úkolů a ponechat jim
v terénu větší míru samostatnosti. Rizikem je, že kapitáni by
se měli projektu účastnit po celou dobu (příprava, realizace,
zpracování). Může také spíše docházet k rivalitě mezi skupinkami či jakémusi vydělení kapitánů ze zbytku třídy tím, že mají
důležitější roli než ostatní spolužáci.

Organizace expedice
Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci projektové výuky
na expedici (ať už ve formě jednodenního výletu, nebo vícedenního pobytu) je podpora vedení školy. Primární zodpovědnost nese vždy ředitel školy a záleží na něm, zda jsou pro něj
potenciální rizika práce v reálném prostředí mimo budovu školy
únosná.
Ředitel pilotující školy Pavel Trulík našemu realizačnímu
týmu důvěřoval. Podpořil nás i tím, že v rámci inspekční činnosti přivezl dětem oběd ze školní jídelny, navštívil závěrečnou prezentaci a po celou dobu dával žákům a jejich třídnímu
učiteli najevo, že ho jejich práce zajímá a považuje ji za smysluplnou.
Při dodržení běžných zásad bezpečnosti práce se pravděpodobnost nehody žáků v podstatě vylučuje. Čím více dospělých
osob skupinu doprovází, tím větší prostor můžete dát žákům
v aktivitách, kde mají pracovat v malých skupinkách (například
rozhovor s pamětníky). Pro zajištění výpravy s jednou třídou
z legislativního i organizačního hlediska postačují dva až tři
pedagogové – záleží samozřejmě i na složení konkrétní třídy.
Důležité je se záměrem expedice seznámit zákonné zástupce, např. s rodiči krátce promluvit na rodičovských schůzkách,
poslat jim dopis a požádat o souhlas s účastí. Můžeme tím rozptýlit zbytečné obavy z neznámé formy práce. Doporučujeme
nabídnout rodičům nebo prarodičům žáků možnost výpravy se
zúčastnit. Pokud mají jasně stanovenou roli a z ní vyplývající
zodpovědnost (monitoring skupinové práce, vyprávění vlastních vzpomínek, přivezení oběda), mohou pedagogům významně snížit hladinu stresu.
Během naší práce k žádné nehodě ani bezpečnostní hrozbě,
pokud nepočítáme popálení od kopřiv, nedošlo.
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Výchovný a vzdělávací aspekt aktivit
Současná nabídka aktivit je zaměřena převážně do oblasti společenskovědního vzdělávání. Každopádně jsme při ní úspěšně naplnili klíčové výstupy školy v řadě vzdělávacích oblastí
a v některých průřezových tématech. Vedle osvojení konkrétních znalostí naše expedice vytvořila potenciál rozvíjet u žáků
i všechny klíčové kompetence. Nabídla také prostor pro naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP) v mnoha ohledech.
Pokud se rozhodnete zapojit naše aktivity do svého ŠVP,
připravili jsme pro vás v tabulce níže příklady některých tematických oblastí, znalostí a prioritních činností z pohledu současného kurikula pro základní vzdělávání.

Tematické celky (znalosti)

Prioritní činnosti (dovednosti)

Moderní doba
Rozdělený a integrující
se svět

Osvojování konceptů historického myšlení
(příčina a následek, kontinuita a změna,
historická perspektiva), kritická práce
s pramenem, formulace badatelských
otázek, prezentační dovednosti

Biologie/
Zeměpis

Přírodní a kulturní krajina

Zhodnocení relativní míry přirozenosti
prvků v krajině, mapování maloplošného
území, rozpoznání nápadných prvků
v krajině

Biologie

Ekologie rostlin

Popis a zhodnocení druhové skladby malé
plochy, četnost a rozmístění jedinců,
věková struktura

Grafický editor

Tvorba primitivní mapy

Prezentační programy

Tvorba prezentace, prezentační dovednosti

Audiovizuální technika

Základní práce s fotoaparátem, práce se
získanými daty, úprava fotografií

Dějepis

IVT/Digitální
technologie

31 SEIXAS, Peter C. – MORTON, Tom: The Big Six. Historical Thinking Concepts. Nelson
Education, Toronto 2013. Projekt má uživatelsky vstřícnou
webovou stránku, dostupnou
na http://historicalthinking.ca,
[24. 2. 2016].

Průřezová témata

Výchova
demokratického
občana,
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech,
Multikulturní
výchova,
Environmentální
výchova,
Mediální výchova

Zdaleka největší potenciál aktivit spočívá v rozvíjení různých
gramotností žáků. Následující schéma, inspirované anglosaským pojetím historické gramotnosti31, naznačuje na příkladu
vzdělávací oblasti Člověk a společnost, jaké různé koncepty
historického myšlení projekt umožnil rozvíjet.
V neposlední řadě považujeme za důležité poukázat na
efekt projektu v rámci tzv. skrytého kurikula. Třídní učitel i škola expedicí u žáků zabodovali. Během dvou týdnů žáci prožili
různorodé zážitky, které ovlivnily (předpokládáme, že vesměs
pozitivně) jejich vztah ke škole a vzdělávání obecně. Interakce
žáka a učitele v reálném prostředí, při řešení jiných typů úkolů,
než jsou úlohy v učebnici, rozvíjí jejich sociální vztahy v míře,
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Koncepty historického myšlení
Historický význam

Trvání a změna

Které historické události
a osobnosti pokládáme
za důležité a proč?

Co se v minulosti změnilo
a co zůstalo stejné?

Výpověď pramenů

Dobové perspektivy

Jak se o minulosti
dovídáme to, co víme?

Jak lépe porozumět lidem,
kteří žili v minulosti?

Příčina a důsledek

Etický rozměr minulosti

Proč se minulost odehrála
tak, jak se odehrála, a jak to
ovlivnilo budoucnost?

Jak nám historie může pomoci
žít lépe současné životy?

jaké běžná výuka ve třídě nemůže ani při nejlepší vůli nikdy
dosáhnout. Stížnosti na to, že se „pořád někam musí chodit“,
byly zapomenuty hned večer při opékání buřtů u ohně. Přínos
vzájemného sdílení budou účastníci pravděpodobně schopni
docenit až s větším časovým odstupem.
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Využité zdroje

Prameny
Archiv bezpečnostních složek
f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis k případu Štefana Hroze,
sign. V 2266
f. 2341, 4. brigáda Pohraniční stráže, vojenské kroniky z let
1965–1989
Archiv Gymnázia Přírodní škola
Dokumentace školního vzdělávacího projektu Expedice Javořická vrchovina 2015, Skupina Školství na Slavonicku před
rokem 1989
Archiv Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
Dokumentace vzdělávacího projektu Expedice Podyjí 2015–2017
Archiv Správy NP Podyjí
Sbírka historických fotografií a pohlednic (Karl Nather, Josef
Vojtek, Petr Lazárek a neznámí autoři)
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
F V/592
Státní okresní archiv Znojmo
f. Okresní výbor Socialistického svazu mládeže (NAD 1207),
Pionýrská skupina Mladí strážci hranic při ODPM Znojmo,
ka. 52, 1974–1977; kronika Mladých strážců hranic Podhradí
1972–1973
f. MNV Hnanice (1945–1971), kronika (K – II 834). Dostupné
též na http://www.obechnanice.cz/elektronicka-kronika-obce,
[12. 4. 2015].
f. MNV Podmolí (1945–1976), kronika (K – I 293)
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Lokality jednotlivých aktivit
1. lokalita – údolí Devět mlýnů
2. lokalita – Papírna
3. lokalita – hotel Gruber
4. lokalita – bývalý Gruberův mlýn
5. lokalita – Lipinská cesta a železná opona
6. lokalita – Lesní správa Podmolí
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„Edukační metodická příručka seznamuje žáky 8. a 9. tříd
s minulostí pomocí odpovídajících a vhodně zvolených aktivizujících výukových metod. Témata jako česko-německé soužití
nebo odsun sudetských Němců z pohraničí byla po značnou
dobu tabuizována, případně nahlížena z jednoho úhlu pohledu
odpovídajícího doktríně předlistopadového režimu. S tím úzce
souvisí i komplikované vnímání období komunistické totality, které se může jevit jako konfliktní místo ve vzpomínkách
a interpretacích české společnosti. Tyto dějiny jsou stále živé
a pro značnou část učitelů dějepisu ještě v této době poměrně
těžko uchopitelné. Publikací tohoto ražení je stále málo, a proto
je nutné ocenit snahu i odvahu obou autorů.“
Mgr. Jiří Padalík, Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo

Knihu Expedice Podyjí ocení vedle učitelů a žáků všichni zájemci o regionální historii a přírodu národního parku Podyjí. Učitelé,
vychovatelé i rodiče v knize najdou náměty na badatelské úkoly
pro děti a mládež. S jejich pomocí mohou procházku národním
parkem proměnit v cestu za poznáváním minulosti i současnosti údolí Devět mlýnů a blízkého okolí. Ostatní v knize naleznou
dosud nepublikované historické prameny, příběhy a fotografie.
Kniha, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Správy národního parku Podyjí, Základní školy Pražská ve Znojmě a dalších institucí, narušuje tradiční představy,
že se žáci ve škole učí jen neužitečné izolované informace.
Nabízené aktivity smysluplně propojují humanitní a přírodovědné předměty, minulost a současnost.
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najdete na www.nppodyji.cz/expedicepodyji.
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