Jáchymov: Karel Pecka – Jistota

Téma „Jáchymovské peklo,“ propojení dějepisu a českého jazyka (slovotvorba)
Lekce může být přípravou na exkurzi do Jáchymova. Autor koncepce Šárka Hofreiterová.
1) Pomocí ukázky (viz závěr) žáci definují, kdo je to mukl. Na začátku čtení dostanou žáci informaci, že
se v textu objeví muklové. Vyučující prozradí, že se jedná o zkratku. Žáci navrhují hypotézy vysvětlení.
Po dobrání se toho, že mukl je dle lidové etymologie Muž Určený K Likvidaci, budou žáci pracovat ve
skupinách, kde vysvětlí následující:
Žije slovo mukl dál? Kdo je dnes muklem?
Jak zní ženský rod od slova mukl?
Co je muklárna, muklovna, mukldres? Společná kontrola. (15-20 minut)
2) Žáci pracují s obrázky: hledají společné znaky.

Žáci odhalí kořen slova peklo („pek“ - péci), hledají slova příbuzná, a navrhují, co pro ně nebo jiné
peklo představuje. Mohou dojít i k tomu, že peklo je v pohádkách zobrazeno často humorně.
Cca 10 minut.
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3) Ve zbývající části hodiny si žáci a) přečtou upravený text z oficiálních stránek města Jáchymova o
Jáchymovském pekle a definují, co je Jáchymovské peklo a jak s ním souvisí slovo mukl.
Naučná stezka (NS) Jáchymovské peklo
V oblasti Jáchymova a Horního Slavkova bylo v letech 1949 - 1953 zřízeno 18 vězeňských táborů. Velice
rychle byly tyto tábory zaplněny vězni a ti byli nuceni k namáhavé vyčerpávající práci v podzemí.
Považuje se za prokázané, že do roku 1961 poznalo bídný život v táborech kolem 65.000 lidí. Za necelých
15 let těžby zde bylo vytěženo na 7.940 tun uranu a vyraženo přes 1.100 km chodeb.
Naučná stezka byla vybudována ve spolupráci Hornického spolku Barbora Jáchymov, okresního Klubu
českých turistů, Úřadu města Jáchymova, Úřadu města K. Vary, OÚ K. Vary, pobočky KPV K. Vary.
NS je dlouhá 8,5 km a na její trase se nachází 12 informačních zastavení. Začíná před kostelem sv.
Jáchyma, kde se nachází památník ,,Křížová cesta ke svobodě:" menhiry postavené za jednotlivé
pracovní tábory na Jáchymovsku a centrální plastika ,,Brána svobody" od sochaře Romana
Podrázského. Cesta pokračuje po žluté turistické značce okolo muzea, po dřevěných schodech k dolu
Svornost a dále po žluté značce. Cesta prochází okolo vytěžených hald dolů Nikolaj či Eduard, okolo
soustavy rybníků založených pro potřeby dolování.
Stezka byla poprvé otevřena roku 2001, časem však její stav nebyl uspokojivý, proto byla obnovena
(především díky spolku Političtí vězni.cz) a otevřena znovu (2015).
http://www.mestojachymov.cz/naucna-stezka-jachymovske-peklo/d-2640
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/jachymov-pametni-kameny-tzv-krizova-cesta-ke-svobode/
b)
žáci popíší
Bránu
svobody a
jeden
z menhirů.

4) Za domácí úkol žáci podtrhnou v textu Jistota termíny, které připomínají peklo.
Fotografie: https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/293569/drama-pri-nataceni-pohadky-s-certy-nejsouzerty-vetchy-unikl-popaleninam.html, Petr Hauzner, Josef Märc
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Karel Pecka – Jistota (ukázka)

Zastavili se v místě, kde se paprsky podzemních chodeb protínaly, jako když ošklivý pavouk
s nepatrným tělem široko roztáhne své dlouhé nohy.
„Neztratils to střelivo?“ zeptal se Radek dozadu.
„Ne. Mám to všechno. Neměj strach, pořád,“ řekl Míla.
„Kudy teď dál?“ otázal se Dědek.
„Tudy. Touhle chodbou.“ …
Všichni tři teď myslili na stejnou věc. Myslili na ty dvě mřížované zábrany, které byly za nimi. Teď už
však průchodu nezabraňovaly. Výbuchy donaritu prorvaly mříže z kolejnic, jako by to byla pavučina.
„Chodí je kontrolovat až koncem šichty,“ řekl Radek. „To mám zjištěný.“
„Máš taky zjištěný, že přijdou i dneska koncem šichty?“
„Nemám, hergot,“ zaklel Radek vztekle.
„No tak.“
„No tak co?“
„Nic. Jenom abysme se hnuli. Jinak nic.“
Hleděli si zblízka do očí. Radek věděl, že Dědek má pravdu, a Dědek věděl, že to ví. Ale zároveň viděl,
že to nechce uznat, a to nebylo rozumné.
„Kam to pořád chvátáš, Dědku? Máš snad strach?“
„Jdi do hajzlu. Mám strach zrovna tak jako ty. Jenže myslím, že je blbost dělat ze sebe frajera.“
„To nemá cenu, pánové,“ vmísil se Míla, dřív než mohl Radek odpovědět. „Nemá cenu se tady hádat.“
Hlasy všech tří byly tlumené. Tlumili je, i když v nich vřel hněv, a i když kolem nich nebylo nic než
kilometry skály, rozprostírající se všemi směry, dopředu i dozadu. A také dolů. Nahoru jí nebyla snad
ani stovka. Tou skalou se táhly dlouhé chodby, mrtvé a pusté, vyražené před mnoha a mnoha lety, a
jedna z nich vedla vzhůru, ta, která byla ještě před nimi. A také mříž, jíž byla opatřena nahoře, byla
ještě před nimi. Tlumili své hlasy, poněvadž dvěma podobnými zábranami se už prostříleli a napětí
v nich stoupalo, čím více se blížili k poslední překážce. Dědek měl pravdu, když tam chtěl být co
nejdříve, a Radek to věděl. Jenom mu ještě chvilku trvalo, než spolkl svůj hněv. …
Avšak dříve, než se někdo z nich vůbec pohnul, ozářilo je shora prudké světlo reflektoru.
„Zůstaňte tam, kde jste!“ ozval se nahoře nějaký hlas. „Jak se hnete, zahájíme palbu.“
Převzato: D. ZEMANOVÁ (ed.), Čtení bez cenzury /1.část/. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1990, s. 113-116.
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