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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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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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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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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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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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Místo pro poznámky:
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