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Úvod 

Předložená bakalářská práce, jejímž tématem je Nacionálně politicko výchovný ústav 

(NPVÚ) Sudetenland 1938-45, si klade za cíl zmapovat historii této instituce a to včetně původní 

myšlenky celého jejího vzdělávacího konceptu s přihlédnutím na důležité historické události. 

 Vzhledem k tomu, že se v aktuální české odborné literatuře prozatím těmto školám žádný 

z autorů nevěnuje a existuje pouze jediný překlad historika Guido Knoppa, vztahující se však 

k obecnému přehledu celého okruhu elitní výchovy v Německu mezi léty 1933 až 1945, bude se 

práce také snažit posloužit jako stručný pramen k čerpání informací o výchovném cíli a filosofii 

vzdělávání konkrétně v Nacionálně politicko výchovných ústavech.  

Zkoumaný celek nebude možno jednoznačně rozdělit na teoretickou a výzkumnou část. I 

tak lze ale říci, že z pohledu využitých pramenů teoretických poznatků z historického, 

filozofického a pedagogického okruhu, budu čerpat hlavně ze zahraniční tištěné literatury, 

článků a knih přístupných v elektronické podobě. I když je to z dnešního pohledu možná 

nevhodné, ve své práci se z odborného hlediska nemohu vyhnout častému odkazování na dílo 

Adolfa Hitlera Mein Kampf, prostřednictvím něhož se budu snažit poodkrýt podtext dalších 

uváděných informací.  

Výzkum je založen na dobových publikacích a archivních materiálech nacházejících se 

převážně ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a Národním archivu v Praze. Konkrétně 

se pak primárními zdroji stane hlavně zpráva z roku 1940 Nationalpolitische erziehungsanstalt 

Sudetenland a dokumentace plánovaného rozpočtu staveb v NPVÚ a k tomu přiložených plánů. 

Důležitou se též jeví výpověď ploskovického rodáka a pamětníka Petra Zimadla, manžela 

kastelánky zámku Ploskovice, kde byl NPVÚ Sudetenland umístěn. Ten měl možnost čerpat 

informace od přímých účastníků života na zámku mezi léty 1938-1945 a také se sešel s jedním s 

žáků NPVÚ Sudetenland. Jeho svědectví pak bude dáno do souvislosti s nalezenými materiály a 

odbornou literaturou. 

V prvních kapitolách se budu snažit podrobněji zmínit historii a původ celého projektu 

politicko výchovných ústavů, protože tento aspekt není moc znám a uváděn. Z mého pohledu se 

však pro pochopení souvislostí jeví nezbytným. Podrobněji se zmíním též o osudu tvůrce 

konceptu NPVÚ Dr. Joachima Haupta. Nezbytnou součástí je také stručné přiblížení 

filosofických kořenů. 

Od roku 1933 je potřeba uvést politickou situaci a pozadí panující ve vedení nově 

vzniklého projektu NPVÚ. Prostřednictvím důležitých historických momentů v ohledu na dané 

téma bych rád plynule navázal na historii NPVÚ Sudetenland, která bude podrobněji zpracována 
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do data svého založení roku 1940. V dalších letech budou zaznamenány průběžně důležitá data 

v historii školy s ohledem na politické, válečné a společenské události (1940-1945).  

V kontextu s tímto určitým ústavem budou uvedeny například: požadavky pro přijetí ke 

studiu a požadavky kladené na vychovatele, organizace a výuka. Podrobněji bych se chtěl 

věnovat hlavním vzdělávacím okruhům a to tělesné výchově, vojenské a politické přípravě, 

dějepisu a pracovnímu nasazení.  

Závěrem by mělo být shrnuti celé práce a přiblížení některých zajímavých informací 

vztahujících se k dnešní době, náměty na další bádání a možné ponaučení.   
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Motto 

Smrt, jest jim čest 

Krev, vroucí olovo 

Zbraně v pěst 

A poslušní na slovo 

 

Národem, rodinou 

Povoláni do boje 

S duši nevinnou 

Vraždí ve stoje 

 

Oni vyvoleni 

Bránit rasu 

Bohem pochopeni 

Jak vzdorovat času 

 

Když tu 

Za stínem holých stromů 

V tajícím sněhu 

Přikryt hedvábnou mlhou 

Leží skelet panny s černou stuhou 
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1. Původ 

 

1.1 Historie 

 Po válce čtvrté koalice v letech 1806-1807 začíná v Prusku rozsáhlá armádní reforma a to 

včetně vojenského vzdělávání. Na příkaz dvorního kabinetu z 3.května 1810 je zřízena vedle 

klasických kadetských škol v Königsbergu a Breslau také „Vyšší vojenská škola“ pro důstojníky 

v Berlíně. Tato výběrová instituce má nabízet tříletý kurz zahrnující vojenskou službu nebo 

praktická cvičení ve spojení  s výukou vojenské vědy, matematiky, chemie, fyziky a jazyků. 

 Během dalšího tažení proti Francii 1813-1815 je škola uzavřen a po Napoleonově 

porážce se znovu otevírá jako „Obecná vojenská škola“ (Allgemeine Kriegsschule). V tuto chvíli 

je však již separována a je jí propůjčen status university. Od 1.října 1859  pak oficiálně nese 

název „Královská pruská vojenská akademie“ (KÖNIGLICH PREUSSISCHE 

KRIEGSAKADEMIE). 

 Roku 1861 je korunován pruským králem Vilem I. Když se o rok později dostává do 

konfliktu s poslaneckou sněmovnou kvůli další restrukturalizaci armády,  která by výrazně 

omezila její financování a funkci, přichází na scénu Otto von Bismarck. Bismarck nakonec 

Vilema I.  po osobní schůzce přesvědčí o potřebě armádní reorganizace a jako nově jmenovaný 

ministerský předseda změny prosazuje. Zanedlouho je též ustanoven ministrem zahraničí. 

V těchto funkcích přetváří zaniklý „Německý spolek“ na „Severoněmeckou konfederaci“ 

s vůdčím postavením Pruska (1867). Vilém I. tou dobou zřizuje další kadetské školy a mezi nimi 

i zařízení v Plön pro chlapce ve věku 10-15 let.  

 Bismarck je na vrcholu politické kariéry, ale roku 1870 je Prusko po nevyjasněných 

sporech napadeno Francií, a tak ministerský předseda mobilizuje armádu a po několikaměsíčním 

obléhání Paříže donucuje v lednu 1871 Napoleona III. k podpisu mírové smlouvy. Tentýž měsíc  

ve Versailles připojuje k anektovaným státům i jihoněmecké celky a zakládá Německé císařství 

v čele s Vilémem I. On sám se tím tak stává prvním německým kancléřem. 

 Tak začíná po Svaté římské říši německého národa (962-1806) éra Německého císařství. 

V politickém aspektu se projevují nacionalistické názory a kadetské školy teď mají za úkol 

vychovávat generaci poslušnou svému císaři. Učební plány z roku 1877 hovoří jasně o výuce 

směřované k posilování vlastenectví a bezmezné víry v krále, jakožto ochránce trůnu a vlasti. 

Již od raného mládí jsou žáci podrobeni vojenské morálce založené na tvrdé tělesné přípravě. 

Takto ryze militantně vycvičeni se roku 1914 po boku Rakouska-Uherska a Itálie pouštějí v 

uniformách císařské armády do válečného konfliktu proti státům Trojdohody.  
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Absolventi působí v poddůstojnických a důstojnických funkcích a během bojů se na 

frontě osvědčují jako kvalitní vojáci. Nicméně ani oni nepomohli svému panovníkovi k vítězství. 

Osamocené Německo 11. listopadu 1918 podepisuje mírovou smlouvu se státy Dohody.  

 

1.2 Transformace 

Pád Německého císařství uvrhl říši do vládních nepokojů. O uchopení moci se snaží 

komunisté, kteří se rvou v  pouličních bitkách s polovojenskými jednotkami Freikorps -

Svobodnou armádou tvořenou většinou z válečných veteránů. Tyto útvary mají dokonce i svá 

mládežnická hnutí, která se do bojů taktéž zapojují. Samotná armáda nově vzniklé demokratické 

republiky „Reichswehr“ je totiž na pokraji vzpoury, rozkol je však rychle zažehnán a vojsko 

stále tvoří pevný celek německé společnosti. 

Roku 1919 je po šestiměsíčním jednání podepsána Výmarskou republikou tzv. 

Versailleská mírová smlouva, která s konečnou platností oficiálně ukončuje 1.světovou válku. 

Německo podpisem přistupuje na tvrdé podmínky vítězných mocností a přiznává plnou 

odpovědnost za vypuknutí války. Taktéž se zavazuje k zaplacení vysokých válečných reparací a 

odevzdání značného území. 

Jedním z požadavků diktovaných Versailleskou smlouvou je i článek 176, který zní takto:  

„Po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude působnosti, bude v Německu jenom 

takový počet škol vojenských, kolik jich bude nezbytně potřebných k výchově důstojnictva 

dovolených jednotek. Tyto školy budou určeny výlučně k výchově dorostu důstojnického k určité 

zbrani a připadá jedna na každý druh zbraně. 

Počet žáků připuštěných k návštěvě jmenovaných škol bude v přesném poměru k 

uprázdněným místům ve sborech důstojnických. Žáci a sbory budou se započítávati do početného 

stavu stanoveného touto smlouvou (článek 160, 1, odst. 2 a 3). 

Budou tedy v době shora ustanovené v Německu zrušeny všecky válečné akademie a 

podobné instituce, jakož i různé školy vojenské pro důstojníky, důstojnické aspiranty, kadety, 

poddůstojníky nebo poddůstojnické aspiranty, vyjímaje ty, jež byly shora uvedeny.“ (1) 

Na základě tohoto rozhodnutí probíhá roku 1920 transformace kadetských a vojenských 

škol na tzv. Státně politicko-výchovné ústavy, neboli Staatspolitische Bildungsanstalten též 

známé jako STABILA. Snaží se tak nedobrovolně přizpůsobit nově vzniklé výmarské 

demokracii. 

_____________________________________________________________________________ 

(1)  Yale Law School. The Versailles Treaty June 28, 1919 : Part V [online]. 2008 [cit. 2010-03-03]. Dostupné 

z WWW: <http://avalon.law.yale.edu/imt/partv.asp>. 
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V některých případech dochází dokonce ke spojení s gymnázii. Stále si však zachovávají 

vlastenecký a vojenský charakter a primárně do svých řad přijímají bývalé kadety a syny 

válečných veteránů či padlých.      

 Doba je velmi napjatá, nestabilní vládnoucí aparát a prohlubující se hospodářská krize 

napomáhá vzniku mnoha politickým stranám. Ani studenti nezůstávají nečinnými. STABILA je 

díky svému výchovnému pojetí zárodkem silně nacionalistických skupin, které otevřeně 

podporují rostoucí Národně socialistickou dělnickou stranu NSDAP v čele s Adolfem Hitlerem. 

Žáci již od roku 1922 hojně vstupují do mládežnického hnutí Jungsturm Adolf  Hitler (Mladé 

úderné oddíly Adolfa Hitlera), které kontrolují úderné jednotky SA (Sturmabteilung - Ůtvary 

operující pod stranickým vedením NSDAP). 

Po Mnichovském puči a nezdařeném pokusu o převrat 8. a 9. listopadu 1923 je strana 

soudním příkazem zakázána. Stejně i Jungsturm, který přechází do ilegality a rozpadá se do 

několika frakcí.  Hitler je odsouzen za velezradu k pětiletému trestu ve věznici Landsberg na 

Lechu, kde za spolupráce Rudolfa Hesse sepisuje stěžejní dílo nacistické myšlenky Mein Kampf 

(Můj boj). 20.prosince 1924  je po devíti měsících podmínečně propuštěn a začíná pracovat na 

obnově stranického systému. Mezitím na Státně politicko-výchovných ústavech probíhá 

rozmanitá výuka, hlavně v oblasti tělovýchovy a zájmových činností. 

O dva roky později zakládá NSDAP pod patronátem SA sjednocenou mládežnickou 

organizaci Hitler-Jugend (HJ), do jejíhož čela je dosazen Kurt Gruber. Strana dále reaguje na 

stále větší zájem vysokoškolských studentů, a tak je na Mnichovské univerzitě vytvořena pod 

vedením William Templa a Helmuta Podlicha Národně socialistická Studentská Liga 

(Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund - NSDStB). 

 Akademická třída z celého Německa se sdružuje a vytváří další opěrný bod Hitlerovy 

moci. V počátcích svého vzniku v jejich řadách nachází uplatnění mnoho budoucích klíčových  

postav německé výchovy. Nejvýznamnější z nich je cílevědomý student anglistiky, germanistiky 

a dějin umění Baldur von Schirach, pozdější říšský vůdce mládeže. Tomu ale na dálku konkuruje 

o sedm let starší Joachim Haupt.  

Haupt se narodil 7.dubna 1900 ve Franfurktu nad Mohanem a po absolvovaní střední 

školy se zde pouští do studia filosofie a historie. Postupně pokračuje na univerzitách 

v Greifswaldu a v Kielu, tam také zakládá a vede místní NSDStB. Na rozdíl od Schiracha, který 

je zcela uchvácen kultem osobnosti Adolfa Hitlera, jenž mu jeho oddanost opětuje a přebírá nad 

ním skoro až otcovské opatrovnictví, Haupt čím dál tím více prohlubuje své znalosti v oblasti 

pedagogiky a filosofie výchovy. 

V roce 1928 je prvním kandidátem na pozici celonárodního vůdce NS-Studentské ligy. 

Soustředěn na svou práci nabídku odmítá a přenechává místo von Schirachovi. O rok později 
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získává doktorát na univerzitě v Lipsku a je odhodlán věnovat se učitelské profesi. V rámci své 

praxe se dostává i do výchovného ústavu v Plön. Zde jsou mu vytýkány výhrady vůči 

nacistickému režimu, na jejichž základě je zadržen bezpečnostní službou SD (Sicherheitsdienst 

des Reichsführers der SS).  Není však provokativně obviněn za své názory, ale z 

údajných homosexuálních vztahů se žáky. Jedině díky dlouholetému členství ve straně a velmi 

dobré profesní reputaci jsou obvinění stažena pro nedostatek důkazů. Haupt tedy i nadále může 

pracovat vedle takových osobností, jakými jsou Martin Heidegger či Ernst Krieck.  

Po krátkém čase v ústraní znovu publikuje a roku 1932 se dostává do parlamentu 

Pruského státu. V témže roce vychází, pro jeho další kariéru velice důležité,  Krieckovo dílo 

Nationalpolitische Erziehung (Nacionálně politické vzdělávání). Na základě tohoto svazku se 

zaobírá otázkou výchovy generace plně oddané a ztotožněné s národně socialistickou myšlenkou 

v duchu nadřazenosti árijské rasy. Z  dosavadních pedagogických zkušeností a filosofického 

bádání přichází s řešením v podobě projektu Nacionálně politicko výchovných ústavů, 

v originálním znění Nationalpolitische Erziehungsanstalten. Je zde patrná přímá souvislost 

s Krieckovou studií, ale do jaké míry spolu tito dva badatelé spolupracovali, není dosud plně 

známo. Tuto skutečnost se již snažil rozluštit Dr.Frank Edler z univerzity Omaha, ale nenalezl v 

souvislosti žádné hmotné důkazy. I když je pravdou, že Haupt velice často přispíval Krieckovi 

svými články. 

Po jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem 30.ledna 1933 je Haupt povýšen do 

funkce radního v úřadu pruského ministerstva kultury. Tady se seznamuje s nově jmenovaným 

Dr.Bernhardem Rustem. Mužem, jenž má za úkol přetransformovat školství k obrazu nacistické 

ideologie. Jelikož často pracuje v jeho blízkosti, zmiňuje se mu o svém plánu na vybudování 

institucí vychovávající budoucí vládnoucí třídu německé společnosti a seznamuje ho s hlavními 

body myšlenky. Rustovi se nápad zamlouvá a vyjadřuje Hauptovi plnou podporu, ale stále je zde 

několik překážek, které brání realizaci.  

27. února dochází k požáru budovy říšského sněmu, jediným odsouzeným viníkem je 

holandský komunista Marinus van der Lubbe, další čtyři muži jsou propuštěni. To odstartuje 

v politické sféře hromadné zatýkání, dočasně jsou omezeny některé články německé ústavy 

zaručující občanskou svobodu. Studenti na ulicích demonstrativně pálí díla levicových a 

židovských spisovatelů. Všude vládnou zvláštní opatření. Hitler se dostává k zámince pro získání 

důležitých státních pravomocí a vyústěním jeho snažení je podepsání zmocňovacího opatření, 

neboli „ Zákona na odstranění bídy z národa i říše“ , který mu zaručuje možnost schvalování 

zákonů bez plné sněmovní podpory. Tyto a další okolnosti vedou k přesvědčení o pravdě 

nacistické vlády a rostoucí vlna nové německé revoluce přiměje k činům i Dr.Bernharda Rusta. 
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20.dubna roku 1933 oznamuje vůdci Adolfu Hitlerovi, že ku příležitosti oslav jeho 

čtyřiačtyřicátých narozenin byly počínaje tímto datem zřízeny první tři Nacionálně politicko 

výchovné ústavy. Stalo se tak reorganizací bývalých pruských kadetských škol a státních 

politických institutů STABILA Plön (Plon), Potsdam (Postupim) a Köslin (Košalín). 

 

1.2.1 Filosofie 

První organizační kroky k vytvoření mladé elity jsou již učiněny. Ale jakým právem mají 

být žáci vychováváni k nadřazenosti? K zodpovězení této otázky nám nebude stačit pouze 

historický sled událostí. Z výše uvedených informací můžeme zjistit, že formování mládeže do 

vedoucích funkcí politického a vojenského aparátu není v Německu nikterak zvláštní. Tím 

hlavním rozdílem oproti dosavadnímu vedení je pojetí ducha árijské rasy a snaha o vytvoření 

nadčlověka čisté krve vládnoucímu celému světu bez úhlavního nepřítele německého národa 

Židů.   

Chceme-li pochopit kořeny těchto utopických představ, musíme pohlédnout do minulosti, 

jelikož stejně jako Adolf Hitler v knize Mein Kampf, nebo hlavní ideolog strany Alfred 

Rosenberg v Mýtu 20. století a mnoho dalších autorů této doby, skutečnost o nerovnosti lidských 

ras pouze z historického hlediska vyzdvihují a interpretují k vyhovující podobě národního 

socialismu. 

Za hlavní filosoficko-ideologické pilíře lze považovat jména jako Robert Malthus (1766-

1834). Britský ekonom a filosof vypracoval katastrofickou studii vycházející z nezadržitelného 

růstu populace v závislosti na výrobě potravin. Vyžadoval tudíž kontrolovanou porodnost a 

omezení přisunu prostředků dělnickým skupinám na úkor přežití vyšší ušlechtilé třídy. 

Dalším zlomovým autorem je přírodovědec Charles Darwin (1809-1882). Roku 1859 

publikuje knihu O původu druhů (The origin of Spenzis) a v návaznosti na Malthuse prosazuje 

myšlenku jejich nerovnosti společně s tezí přirozeného výběru, jakožto základní přírodní 

zákonitosti přežití silnějšího a to jak u zvířat, tak i u člověka. Hovoří o potřebě zachování 

takzvaných „vynikajících ras“ v neustálém boji o existenci. Tyto výroky jsou později nacisty 

zneužity hlavně ve vědecké oblastí, kde se vznešeně prezentují za rouškou sociálního 

darwinismu. Polemika o rozdílnosti ras však propukla ještě před publikováním Původů druhů. 

Už v roce 1855 píše francouzský hrabě Artur de Gobineau (1816-1892) ve svém Pojednání o 

nerovnosti lidských plemen, že hlavní hybnou silou v dějinách lidstva je bílá „árijská“ rasa, jejíž 

síla a odvaha umocněná skvělou fyzickou konstitucí jí předurčila k nadřazenosti. Darwin však na 

rozdíl od Gobineaua svá tvrzení dokládá rozsáhlým odborným výzkumem v živočišném světě.  

Kdo ale nejlépe vystihuje záměr národního socialismu a také definuje úkol Nacionálně politicko 

výchovnách ústavů je německý filosof Friedrich Nietzsche (1855-1927), ten říká :   
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„Od nynějška nastanou příhodnější podmínky pro obsáhlejší útvary pánů, jakých ještě 

nebylo. A to není ještě to nejdůležitější; je umožněn vznik mezinárodních rodových svazků, které 

si vytknou za úkol vypěstovati rasu pánů, budoucí „pány země“. Novou, ohromnou aristokracii, 

vybudovanou na nejtvrdších základech proti sobě samé, v níž bude dáno vůlí filosofických 

násilníků a umělců-tyranů trvání po tisíciletí; vyšší druh lidí, kteří pro svou převahu vůle, vědění, 

bohatství a vlivu budou používat demokratické Evropy jako poddajného a ohebného nástroje, 

aby osudy země dostalido svých rukou, aby jako umělci pracovali sami na „člověku“. Dosti, 

přichází doba, kdy budeme v politice přeškolovat.“(2) 

Nechtěl bych však využívat jeho výroků v přímé souvislosti s pozdějším režimem, i když 

tomu tak bylo. Rád bych pouze poukázal na to, že Nietzsche se prostřednictvím separovaných 

statí a hesel své práce stal inspirací nacistické filosofie. Hlavní body jeho úvah by se daly podle 

badatele Karla Schlechta v knize Dr. Thomase Rödera shrnout takto: (3) 

„1. Hodnoty, představy hodnot a ctností (jako laskavost nebo láska k bližnímu) jsou holý 

nesmysl. 

2. Svět je vpravdě beze smyslu, je to nesmysl a je nepochopitelný. 

3. Žena je méněcenná bytost. 

4. Pozitivně hodnocený je pouze nadčlověk, který se vyznačuje silou, láskou k válce, 

bojechtivosti a vůli po moci. Nadčlověk miluje násilí a je fyzicky a duševně silný. 

Nietzsche favorizoval aristokracii vznešených lidí, kteří mají oběti slabých a otroků 

klidně akceptovat. 

5. Válka je dobrá, pozitivní a vítaná. 

6. Určité rasy jsou nadřazené jiným rasám“ 

 

Filosof, který se může zcela právem považovat za otce rasové politiky národních 

socialistů, je Houston Stewart Chamberlain, zeť Hitlerova oblíbeného skladatele Richarda 

Wagnera. Chamberlain ve své knize Základy 19. století přebírá od Gobenaua úlohy nadřazenosti 

árijské rasy a prohlubuje jeho světový názor. Plně uznává hierarchické uspořádání lidského rodu 

podle rasových typů a vykládá dějiny jako neustálý vzestup,boj a pád jednotlivých ras. I když 

není zcela známo, jestli Hitler jeho práci vůbec četl, byl jím přímo fascinován a některé jeho 

názory se až nápadně podobají textu z Mein Kampf. Chamberlain dále jako jeden z prvních  

_____________________________________________________________________________ 

(2) NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Friedrich Nietzsche : soumrak model / duševní aristokratismus / o 

životě a umění. Olomouc : Votobia, 2001. 181 s. ISBN 80-7198-473-6. s.97 

(3) RÖDER, Thomas; KUBILLUS, Volker. Muži za Hitlerem : architekti hrůzy. Olomouc : Votobia, 2000. 366 

s. ISBN 80-7198-421-3. s. 33 
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poukazuje na zvláštní ušlechtilé vlastnosti árijců, z níž mnohé jsou pravým opakem těch 

židovských. 

Posledním, koho bychom neměli zapomenout zmínit, je Guido von List (1848-1919). 

Pojetí starověké germánské symboliky z jeho knihy Tajemství run vydané roku 1908 se stalo 

hlavním vzorem pro samotný hákový kříž a ujalo se i jako označení elitních Himmlerových 

jednotek SS (Schutzstaffel). Mgr. Miroslav Kappl shrnul Listovu filosofii do těchto bodů: (4) 

„1. List chtěl zakázat smíšená manželství.  

2. Dále by se všude měla dávat přednost áriogermánským vyšším jedincům, které Bůh 

určil, aby vládli světu. "Míšenci" měli být odkázáni do postavení sluhů.  

3. Občanské svobody a německé občanské právo by měly platit pouze pro příslušníky 

áriogermánského panského lidstva. Příslušníci méněcenných smíšených ras by měly 

podléhat zákonům pro cizince. 

4. Vlastnictví půdy, vůdčí postavení, podnikání a jakékoli vyšší vzdělání by mělo být 

rasově méněcenným lidem zakázáno. 

5. Zákaz či omezení vlivu tzv. internacionálů, které List považoval za největší nepřátele 

árijské panské rasy. Za internacionály považoval především katolickou církev, Židy a 

svobodné zednáře. Všechny tyto organizace se podle něj snažily árijskou rasu vyhladit - 

proto prosazoval, aby jejich vliv byl omezen do nejvyšší možné míry.“ 

 

Hitlerův Mein Kampf, tak nikterak z filosofického hlediska nevypovídá o něčem novém, 

pouze shrnuje vědění jiných. To, co jej činí nebezpečným, je forma interpretace v podobě až 

primitivní přímočarosti, na kterou široké masy, a dokonce i významní akademičtí vzdělanci slyší. 

Stává se průběžně biblí národně socialistického hnutí, výchovnou pomůckou ve školách, 

politickým programem strany a uměleckým vyobrazením plánu na ovládnutí světa, za který 

dokáže německý národ později i umírat. 

S mocí Mein Kampfu se může rovnat jediná kniha 30. let a tou je Mýtus 20. století z pera 

pozdějšího hlavního ideologa strany Alfreda Rosenberga. Ten zakládá své teze o původu árijské 

rasy na tvrzení Guido von Lista a ztotožňuje se s myšlenkou, že árijská rasa je severského 

nordického původu a je zakladatelem civilizace. Jedním podstatným rozdílem se však Rosenberg  

ve svém psaní liší a tím je použití nacistické terminologie i myšlení k interpretaci dějin a 

filosofie.  

 

____________________________________________________________________________ 

(4) KAPPL, Miroslav. Rasismus a nacionalismus: základní pojmy a vztahy mezi nimi [online]. 2009 [cit. 2010-

03-17]. Dostupné z WWW:<http://kappl.czechcore.cz/vyuka_ucebni_texty_det.php?predmet=1&lekce=3>. 
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1.3 Soupeření 

 Vraťme se zpět do roku 1933. S výnosem Bernharda Rusta o zřízení prvních ústavů 

NPEA je do vedoucí funkce dohlížejícího inspektora dosazen právě Dr.Joachim Haupt, který se 

od nynějška bude snažit, aby dostál svých slov:„V t ěchto ústavech existuje jen jedna myšlenka, 

jen jediná vědecká výuka: účelová. Jen jedna politická vůle – ta národního socialismu. Chceme, 

aby zde staří bojovníci vychovávali mladé bojovníky revoluce. Chovanci ústavů musí být 

obzvláště vhodní svým původem a smýšlením se stát spolubojovníky za dokončení NS-

revoluce.”(5) 

 To se projevuje již během prvního roku. V nově vzniklých zařízení dochází k obměně 

zhruba 80% pedagogického personálu, stejně tak je redukován počet stávajících žáků. Budovy 

jsou rekonstruovány, v okolí škol se budují rozsáhlá sportoviště a vojenská cvičiště. Doktor 

Haupt osobně vybírá vedoucí pracovníky. 

Rok 1934 můžeme označit zlomovým ve směru, kterým se všechny nynější, ale i budoucí 

ústavy mají ubírat. 3. května je jmenován Dr. Bernhard Rust do úřadu nově vzniklého Říšského 

ministerstva pro vědu, výchovu a národní osvětu. Toho samozřejmě následuje jeho osobní 

poradce Haupt, který se o necelé dva měsíce jen těsně vyhne smrti při vnitrostranické čistce proti 

Röhmovým oddílům SA. V létě téhož roku se koná již druhé vojenské cvičení žáků ústavu 

v Plön. Narozdíl od předešlého představení válečného umění malých vojáků se tohoto cvičení 

účastní mnoho významných politických představitelů a také jsou přítomni zástupci z řad armády 

a SS.  Nejdůležitější postavou je říšský vůdce SS Heinrich Himmler. Po návštěvě dalších dvou 

škol požádá Rusta, aby tyto instituce sloužily jako předvýchova důstojníků SS.  

Jeho záměr nebyl prozatím oficiální, tím se stal až mnohem později roku 1944 vůdcovo 

rozkazem ze 7.prosince: „Nařizuji, aby v budoucnosti aktivní důstojnický, respektive velitelský 

dorost armády a zbraní SS absolvoval před vstupem do wehrmachtu výchovu v národně 

politických ústavech, Školách Adolfa Hitlera, Říšské škole Feldafing a dalších internátních 

školách.“(6) 

V roce 1935 vliv Himmlera stále roste, může argumentovat i tím, že samotní žáci, teď již 

z 15 ústavů, velice často dobrovolně uvažují o kariéře ve službách SS. V říjnu je Gestapem 

zatčen Dr. Joachim Haupt za další podezření z homosexuality a v tomto případě je proti němu  

nashromážděno dostatek důkazů k obvinění. Himmler ho má v tuto chvíli v hrsti. I když se Rust 

_____________________________________________________________________________ 

(5)  SCHRÖDERS, Michael. Elitebildung in NS-Ausleseschulen und Ordensburgen [online]. 2004-02-23 [cit. 

2010-03-20]. Dostupné z WWW: <http://www.historisches-centrum.de/forum/schroeders04-1.html>. 

(6) KNOPP, Guido. Hitlerova mládež : Ztracená generace. Praha : Euromedia Group, k. s., 2003. 416 s. ISBN 

80-249-0276-1 s. 238 
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snaží o jeho osvobození, není mu vyhověno. Je nucen přistoupit na Himmlerovy požadavky 

ohledně výchovných ústavů a až potom je Haupt propuštěn. I tak je jeho osud zpečetěn. V roce 

1936 přichází na jeho pozici SS Obergruppenführer August Heißmeyer.Ústavy jsou od této 

chvíle finančně podporovány SS. Zřizovatelem stále zůstává Rustovo ministerstvo. Heißmeyer 

prosazuje rozsáhlé změny v rasových požadavcích. Jsou zavedeny přísnější přijímací podmínky 

jak pro žáky, tak pro vychovatele. Výuka se plně zaměřuje na hodnoty národního socialismu 

v mýtickém pojetí představ Heinricha Himmlera o novém pokolení germánských rytířů.   

To co přikazoval Adolf Hitler: 

„Veškerá vzdělávací a výchovná práce národního státu musí být korunována  

tím, že rasový cit a rasové cítění instinktivně a racionálně vštípí do srdci a mozků mládeže. 

Žádný chlapec a žádná dívka by neměli odcházet ze školy, aniž by si osvojili zásadní poznatek o 

nutnosti a podstatě čisté krve. Tím vznikne předpoklad pro zachování rasové základny naší 

národní pospolitosti a tím zajištění hlavní podmínky pro pozdější další kulturní rozvoj.“ (7) 

A Bernhrad Rust ustanovil pedagogům roku 1935 v osnovách:  

„P ři výkladech o evropských rasách a zvláště v hodinách rasové nauky se musí nordické 

rasové složení dnešního německého  národa stavět proti jinak rasově určeným skupinám jiných 

národů, zejména proti Židům… Je třeba důrazně upozorňovat na nebezpečí rasového míšení 

s cizími skupinami, protože národy a kultury mohou být jen tehdy právy svému poslání 

v dějinách, jestliže budou plnit rasou podmíněné úkoly ve svých dějinách.“ (8) 

To od nynějška prosazuje Heißmeyer s ještě větším důrazem než tomu bylo doposud, 

protože organizační vedoucí pracovní fronty Robert Ley a vůdce hitlerovi mládeže Baldur von 

Schirach společně roku 1937 zakládaji konkurenční instituce Adolf Hitler Schule. Oba se totiž 

obávali, že když jsou teď ústavy NPEA pod vedením SS, tak nad nimi ztratí politickou a funkční 

moc. Školy Adolfa Hitlera ještě společně s Říšskou školou NSDAP ve Feldefingu se měly 

postarat o výchovu ryze politických vůdců a sloužit jako odrazový můstek pro Vysokou školu 

NSDAP (Hohe Schule der NSDAP), k jejíž realizaci však nikdy nedošlo. Na druhé straně tu byly 

Nacionálně politocko výchovné ústavy a nově vzniklé výcvikové akademie SS-Junkerschule, 

které prosluly svou krutou a náročnou vojenskou přípravou i mezi příslušníky SS. Povahou by se 

daly srovnat s vojenskými školami ve Spojených státech amerických např. West Point. Od této 

chvíle dostává vzdělávání elity jasný obraz. Nejlépe si můžeme systém představit na uvedeném 

schématu. 

_____________________________________________________________________________ 

(7) HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8 s. 313 

(8) KNOPP, Guido. Hitlerova mládež : Ztracená generace. Praha : Euromedia Group, k. s., 2003. 416 s. ISBN 

80-249-0276-1 s.180 
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Schéma č.1 : Plán systému elitního vzdělávání 

    

 

ZDROJ: GAMM, Hans-Jochen. Führung und Verführung : Pädagogik des Nationalsozialismus. München : List,    

1990. 490 s. ISBN 3-471-77657-5.s 384. 
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2. Ploskovice 

 

2.1 Konec a začátek 

 Rok 1938 zasazuje do srdce československého pohraničí tvrdou ránu. Naše hrdé vojsko, 

připravené bojovat proti německému nepříteli, je donuceno Mnichovským diktátem opustit své 

těžce vybudované pozice k obraně státu. Během prvních říjnových dní dochází  k postupnému 

obsazování vytyčeného území Sudet hitlerovým vojském. Do tohoto teritoria spadá i oblast 

Litoměřicka spolu se zámkem Ploskovice z konce 15.století. 

V jeho novodobé historii, počátkem roku 1914, funguje objekt jako důstojnická 

ubytovna. Koncem I.světové války je obsazen ozbrojenou občanskou domobranou Bürgerwehr, 

tvořenou z litoměřických němců. Brzy je však znovu dobyt českou kavalerií. Ta bohužel nachází 

prostory po předchozích návštěvnících značně poničené. Roku 1919 se zámek stává státním 

majetkem a 4.května je ve východním křídle zřízena česká škola. Po rekonstrukčních pracích 

slouží od roku 1927 jako letovisko ministra zahraničních věcí. O rok později je tu založena i 

škola občanská - Bürgerschule. Bez větších problémů a konfliktů mezi německými a českými 

usedlíky vše funguje po další jedno desetiletí.  

 10. října 1938 navštěvuje Ploskovice na své poznávací cestě, teď již německými 

Sudetami, Říšský ministr Dr. Bernhard Rust. Po prohlídce zabaveného komplexu provokativně 

prohlásí, že pro Československo symbolickým datem 28.října započne přeměna zámku na 

jednadvacátý Nacionálně politicko výchovný ústav Sudetenland. 

 

2.2. Přestavba 

Zpráva Říšského stavebního úřadu v Ústí nad Labem z 20. dubna 1939 hovoří o 

plánovaných stavebních pracích v souvislosti s požadavky vypracovanými vedoucím ústavu 

NPEA v Naumburgu Dr. Augustem Hellmannem takto: 

Poloha staveniště: 

Zámek Ploskovice s přilehlým státním statkem leží na východním kraji vesnice 

Ploskovice v barokním parku o rozloze a 32,25 ha. Samotný statek, typická barokní stavba, stojí 

uprostřed parku. Východní a západní budovy, které mají být podle předloženého rozpočtu 

nejprve přestavěny, jsou se zámkem spojeny arkádami (předložení plánů polohy není možné, 

protože veškeré plány Češi odvezli a nové zhotoveny nebyly vzhledem ke krátkosti termínu). 

 Plně obsazený ústav má pojmout 200 mladíků a další personál. 
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Předpokládané rozložení místností 

A) Východní budova (až dosud byty, česká škola, nepodsklepená)  

Přízemi: Umývárna, sprchy se svlékárnou – oblékárnou, učebny a čistírny holinek, dále byt pro 

25 mladíků a svobodných vychovatelů (1 četa), WC a pisoáry  

Patro: Učebny a ubytovny pro 2 čety po 25 mladíky s vychovatelnou, jakož i WC a pisoár 

s vestavbou  

nového schodiště do půdního patra (viz. Obrázek 1)  

Půdní patro: Stejné jako západní budova obsahuje 2 ložnice s WC a pisoáry pro 100 mladíků 

 

Obrázek č. 1 : Stavební plán prvního patra východní budovy z 22. května 1939 

 
ZDROJ: Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond Landrat Litoměřice (1938-1945) - Stavební 

spisy, č. fondu 436 - kartony č. 686, 687 

 

 

B) Západní budova: (až dosud vedení státního statku a byt administrátora statku) 

Sklepy: Potravinové zásoby, dřevník, uhelna a malá prádelna 

Přízemí: Správní místnost, byty, ložnice pro kuchyňský personál, malá zásobárna, odkládací 

komora. WC a pisoáry s předsíní, dále kuchyně s výdejem stravy a jídelnou. Poslední tři 

zmiňované místnosti mají být využívány též jako umývárna, zásobárna a čistírna holinek. 

Nově stavěné půdní patro:  2 ložnice pro celkem 100 mladíků, WC a pisoáry. 
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Zbylé učebny a společné místnosti mají být umístěny ve střední části zámku, 

přírodovědecká učebna a ústavní nemocnice v blízkých samostatných budovách. Celkový 

rozpočet je vystaven na 201 000 říšských marek. 

 V původním programu je udán termín 15. dubna 1939 pro zakoupení a vybavení části 

zařízení. Do té doby mají totiž dorazit první čtyři čety, každá po 25 mladících. Další dvě je mají 

doplnit až po celkové rekonstrukci v roce 1940. 

 Do budoucna se počítá s výstavbou rozsáhlého komplexu sportovišť a dalších 

ubytovacích vil, hned za zdmi zámeckého areálu (vyznačené na plánu zelenou barvou).  

 

Obrázek č. 2 : Stavební plán nových bytových jednotek a sportovního areálu 

 
ZDROJ:  Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond Landrat Litoměřice (1938-1945) - Stavební 

spisy, č. fondu 436 - kartony č. 686, 687 
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2.3. Selekce 

 

2.3.1 Chlapci 

 Co by ale byl zámek bez chlapců. Všechno to úsilí a nejlepší vybavení má jen sekundární 

charakter. Teprve v okamžiku, kdy se chodby, pokoje, ložnice a koupelny zaplní jejich životem, 

dostane všechna práce smysl.  

 Noví studenti mají přijít ze všech krajů Sudet, z odloučených oblastí Českého lesa, 

z hustě obydlených průmyslových okresů severních Čech a Slezska, z úrodných nížin okolo řeky 

Ohře a i ze skoupých horských krajů Krušných a Jizerských hor. 

 Dosud ještě navštěvují vesnické nebo obecné školy, mnoho jich přijde z německých 

vyšších škol ve své vlasti. Pochází z různých rodin, synové sedláků, průmyslníků, řemeslníků, 

učitelů a lékařů. Sociální rozdíly mizí, je to další věc, co si ústavy vzaly z Hitlerovy knihy: 

„Národní stát nemá zajišťovat existující společenské třídě rozhodující vliv, nýbrž z množství 

všech soukmenovců vybrat nejschopnější mozky a uvést je do úřadu a důstojnosti. Nemá pouze 

závazek poskytnout průměrnému dítěti v národní škole určité vzdělání, ale i povinnost přivést 

talent na takovou dráhu, na jakou patří. Za svůj nejvyšší úkol musí považovat to, aby byly dveře 

všech státních vyšších školských institucí otevřeny každému nadanému člověku, nezávisle na tom, 

z jakých kruhů pochází.“ (9) 

 

 Z velkého počtu uchazečů jsou vybíráni chlapci od 10 let, na základě několika hledisek. 

Zaprvé platí obecné směrnice z roku 1933 : (10) 

1) Předpoklady zařazení: 

 - árijský původ 

 - pevný charakter  

 - úplné fyzické zdraví (žádné dioptrické brýle) 

 - přijatelné duševní vlastnosti  

2) Průměrný počet přijatých studentů na tisíc uchazečů je padesát. Vyhlídky na přijetí mají jen ti 

žáci, kteří jsou ve všech směrech nadprůměrní. Podmínkou je složení zkoušek konajících se vždy 

jen jednou do roka po velikonočních svátcích a žádost o přijetí může být během roku kdykoliv 

zamítnuta. 

_____________________________________________________________________________ 

 (9)  HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8,  

 (10)  PAUSTIAN, Matthias. Die Nationalpolitische Erziehungsanstalt Plön 1933-1945 [online]. 

Publikováno1994-11-01[cit.2010-01-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.akens.org/akens/texte/info/26/3.html>.   
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3) Zkouší se charakterové vlastnosti, tělesný stav a zdravý duch. Je třeba zdůraznit, že chlapec,  

který se prokazoval dobrými intelektuálními vlastnostmi na stávající škole, nemusí vždy 

splňovat požadavky politicko výchovného ústavu.   

4) Musí v pořádku mluvit i dokázat zpívat. Hudebně nadaní chlapci jsou upřednostňováni. 

5) Preferováni jsou : 

 - syni starých a nejlepších bojovníků Národně socialistického hnutí 

 - syni mrtvých nebo těžce raněných válečných veteránů 

Zde si můžeme všimnout zachování tradice z institucí STABILA. 

6) K přihlášce je nutné přiložit: důkaz původu árijské rasy, kvalitní fotografii, krátký životopis, 

studijní výsledky z posledních tří let, očkovací potvrzení, lékařské potvrzení o zdravotním stavu 

studenta, nárokování stipendia – daňový výkaz, popis vztahů v rodině 

 

I když se jedná o státní zařízení, studium je na rozdíl od ostatních internátních škol 

placené. Poplatky jsou nastaveny vzhledem k sociální a ekonomické situaci rodiny od 6 RM – 

100 RM. Tato částka pochází taktéž z roku 1933. Postupem času došlo k mírnému navýšení. 

Studentům je poskytnut stejnokroj, ubytování, strava a lékařská péče. 

 

Další předpokládané poplatky: 

- zápisné  5,- RM 

- pro osobní náklady 10 – 15 ,- RM (nevyžadovalo se) 

- pojištění proti nehodám 3,- RM / ročně 

- škody způsobené studentem hradí rodiče 

- náklady na učebnice a další potřebné pomůcky 

 

K přijímacím zkouškám mohou chlapce přihlašovat po absolvování třetí nebo čtvrté třídy 

základní školy jejich rodiče, nebo je přihláška odeslána přímo školou a to vždy do 1. listopadu 

každého roku. Listiny pak putují do nejbližšího Nacionálně politicko výchovného ústavu. 

Oddělení ministerstva Říšského ministtra pro vědu, výchovu a národní osvětu pro správu NPEA 

je umožněno při posuzování jednotlivých žádostí provést předběžnou inspekci žáků přímo na 

příslušné škole. 

Po přijetí může být žákům dána kdykoliv výpověď v případě nedostatečných studijních 

výsledků, či zaostávání v tělesné přípravě, dále pak za neplacení příspěvků nebo na žádost 

rodičů. 

 I když tomu bylo samozřejmě již od začátku fungování ústavů, od roku 1936 začíná hrát 

mnohem důležitější roli při výběru vedle školních výsledku, politického postoje a osobního 
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výkonu, hlavně biologické a rasové kriterium. O tento úkol se starají příslušníci z Hlavního 

rasového a osídlovacího úřadu SS.  

O tom, jak proces vypadal, nejlépe vypovídá osobní zkušenost jednoho z bývalých žáků 

NPEA Naumburg Hanse-Georga Bartholomäie, tak jak ji zprostředkoval Guido Knopp ve své 

knize Hitlerova mládež: „ V tělocvičně za dlouhým stolem seděli muži v bílých pláštích. Před 

nimi ležely složky písemností, protokoly a podivné kovové předměty. Bylo tu například podlouhlé 

měřítko připomínající tykadlo obrovského hmyzu. Vedle ležela černá skříňka se skleněnýma 

očima, které na nás mrtvě a prázdně zíraly. Každá barva očí měla své číslo. Ti muži tomu říkali 

„tabulka barvy očí“. Byla zde také dřevěná laťka, na níž visely vlasy – hladké, zvlněné, kudrnaté, 

hnědé, černé, plavé. Ti muži se přísně dívali kolem jako soudci při hledání pravdy. Hledali cosi, 

čemu říkali „rasová pravda“.(11) 

 Chlapci se dále museli podrobit vážení, měření výšky a proporcí lebky. Na níže 

uvedeném obrázku je vidět, jak vypadal formulář SS k rasovému určení typu do něhož příslušný 

žák patří. 

Obrázek č. 3 : Rasový formulář SS 

 
ZDROJ: [ 2010-03-03]. Dostupné z WWW: http://wwwu.uniklu.ac.at/hstockha/neu/Materialien_zur_Rassenanthropologie.pdf  

____________________________________________________________________________   

(11) KNOPP, Guido. Hitlerova mládež : Ztracená generace. Praha : Euromedia Group, k. s., 2003. 416 s. ISBN 

80-249-0276-1 s. 132 
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Vysvětlivky k výsledkům formuláře: 

N – Nordisch | F – Fälisch | D – Dinarisch | W – Westisch | O – Ostisch | Ob – Ostbaltisch | Va – 

Vorderasiatisch | Or  – Orientalisch | Aa – Aussereuropäischem Anteile | M  – Mongoli | Ng - 

Negrid 

 

 V jednotlivých oblastech posuzování tělesných předpokladů byly stanoveny přípustné 

odchylky od ideálu. U některých položek, které je možně vidět v levé části formuláře, byly zase 

požadavky nekompromisní. Ve výsledku byl nejžádanějším typem nordického nadčlověka 

nosrdisch-fälisch, ale k přijetí stačilo pokud byl uchazeč označen jenom jako vyrovnaná směs 

ras. K odmítnutí musel být vyřčen verdikt Ostisch, tedy něco jako východní typ člověka.  

  

2.3.2 Vychovatelé  

 Vojenská morálka, hierarchický systém, izolovaná společnost, všudypřítomná kázeň, s 

tím vším se musí pedagogové v ústavech vyrovnat. Podmínky pro vykonávání jejich profese jsou 

podobné jako u žáků. Úroveň vzdělání ustupuje politickému fanatismu, charakterovým 

vlastnostem a původu. Už Dr. Joachim Haupt nezmiňoval pojem učitel, říkal, že v ústavech 

vychovávají staří bojovníci nové a i zde je všechno přesně tak, jak Hitler požadoval: „ Národní 

stát se na základě tohoto poznáni svou celkovou teorii výchovy neorientuje v prvé řadě na 

mechanicky osvojené vědomosti, nýbrž na vypěstěni tělesného zdraví. Teprve v druhé řadě dojde 

na vzdělávání duchovních schopnosti. Zde však v prvé řadě jde o vývoj charakteru, zejména 

podpora schopnosti rozhodováni a pevné vůle ve spojeni s výchovou k odpovědnosti, a  

teprve naposledy vědecké vzdělávání. 

Národní stát přitom musí vycházet z předpokladu, že vědecky i méně vzdělaný, ale tělesně 

zdravý člověk s dobrým, pevným charakterem, pevnou vůlí a rozhodností, je pro národní 

společenství hodnotnější než duchaplný slaboch. Národ učenců, je-li tělesně zchátralý a 

slabošsky nerozhodný, nedobude nebes a neobhájí ani své bytí na této zemi. V těžkém osudovém 

boji podléhá nikoliv ten, kdo toho méně ví, nýbrž ten, kdo ze svého vědění vyvodí nejslabší 

důsledky a nejhůře je převede v činy.“ (12) 

 Možná se bude zdát, že citace těchto pasáží je z odborného hlediska zbytečná. Omyl! 

Zpočátku v ústavech působí mnoho plně kvalifikovaných učitelů. Platí osnovy pro vyšší školy 

(Oberschule), které se však různě vykládaly, ale postupně úroveň radikálně opadá. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(12)  HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8 s.298 
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Průměrný věk pedagogického pracovníka v Nacionálně politicko výchovných ústavech se 

později pohybuje pouze okolo třiceti let. Studentům má být jedno, jestli je to matikář nebo 

tělocvikář, hlavně, že je to dobrý chlap. 

 I když platí tzv. führer princip, tedy přísné uznávání autority nadřízeného, v internátních 

školách se smazává pojem učitel ve svém pravém slova smyslu a je nahrazen duchem 

kamarádství. Důkaz všech těchto skutečností lze nalézt v dobových pedagogických publikacích. 

Pro naše bádání se ale stává mnohem důležitější jedna, skoro až neznámá kniha, s názvem  

Gedanken über Erziehen und Führen (Názory na výchovy a vedení) z roku 1938 vydána 

organizací SS, která byla nalezena přímo v lovosickém archivu. Pojďme si teď předložit některé 

myšlenky, které klade na srdce vychovatelům, z níž si i my můžeme udělat představu jak měla 

taková výchova vypadat. 

 Obecné pravidla 

- Výchova spočívá v tom, že se podporuje rozvoj vnitřně daných dobrých vloh a 

schopností, potlačují se ty špatné. 

- Dobré je to, co cítíme v našem srdci. Špatné to, co se protiví proti přírodě a Bohu. 

  

 Hodnota charakteru 

 - Výchova a vzdělávání jdou ruku v ruce, musí být ale rozlišovány.   

Výchova je podpora duševních vloh, chce docílit hodnotného charakteru. 

Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj duchovních a tělesných schopností, chce 

dosáhnout výkonu. 

 - Při společném vzdělávání a výchově musí být vždy kladen důraz na výchovu. 

- Výchova jedince se nemůže uskutečňovat jen skrz nadřazenou osobnost (Führer = 

vůdce a učitel), nýbrž také prostřednictvím vrstevníků a kamarádů na škole. 

 - Důležitou roli hraje také sebevýchova. 

 - Z těchto poznatků lze definovat zásady pro výchovu společnosti: 

a) Kdo chce vychovávat společnost pro svůj výchovný ideál, musí v ní nejdříve 

probudit duši. 

  b) Vychovatel si musí být zcela jistý ve svém přesvědčení.  

c) Politickému vůdci, který chce vychovávat svou skupinu v národně politické 

státní občany, musí být zcela jasné, jak by měl takový člověk vypadat. 

  d) Chlapci musí z vychovatele pociťovat, že on sám je svým ideálem naplněn a  

  snaží se mu co nejvíce přiblížit.  

e) Kromě jiného je pro vychovatelskou práci nutné, aby vychovatel informoval o 

vnějších vlivech, které celý proces ovlivňují. 
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 Pravidla 

 - Každý výchovný úkol se zaměřuje na zvláštní účel. 

- Každá speciální výchova musí být úzce spojena s výchovou německé národní 

společnosti a spočívat pevně na základech nacionálně-socialistického vidění života. 

- Výchova a vedení není pojmově to samé. 

Výchova znamená : ze základních vloh, které jsou k dispozici, musíme 

vyzdvihnout charakterové hodnoty. 

  Vedení znamená : soustředit se na dosažení stanoveného cíle. 

  

Moc 

 - Vůdce musí mít moc nad vůlí svých svěřenců.  

 - Vůdce má tu nejsilnější a nejjistější moc, pokud získá srdce své skupiny. 

 - Jen vůdce, který má sám na sebe ty nejvyšší nároky, může totéž žádat od své družiny. 

 - Čím vyšší cíle, tím těžší cesta. 

 - Samostatnost musí patřit k přirozeným vlastnostem velitele. 

- Velitelem nemůže být ten, kdo přesouvá svou zodpovědnost na jiné, nebo se skrývá za 

předpisy a paragrafy.  

 - Důležitá rozhodnutí musí být důkladně zvážena 

  

 Posuzování způsobilosti 

- Vychovatelem německé mládeže k nacionálně-politickému nahlížení světa může být jen 

ten, kdo je sám bezpodmínečným bojovníkem za nové Německo, kdy má upřímný 

charakter a silnou vůli. 

- Vychovatelem nemůže být ten, kdo nechápe nebo nechce chápat převrat věcí 

v kulturním a státněpolitickém dění. 

- Nemůže to být člověk, jehož životním zákonem není čest a věrnost, poslušnost a 

kamarádství. 

- Slaboši, snílci, jen intelektuálové, rozumbradové a neplodní šťouralové do řad 

vychovatele nepatří, hledáme muže činu. 

 - Vedle vlastních vědomostí se musíme zaměřit hlavně na jejich praktické využití. 
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2.4. Školení 

 Nové pokolení vyvolených, které prošlo sítem fyzicky a psychicky náročné přijímací 

procedury, se sešlo dle plánovaného harmonogramu 5.dubna 1939 na zámeckém nádvoří.  

1 rotmistr, 3 velitelé čet a 100 sudetoněmeckých chlapců ve věku 11 až 13 let bude do budoucna 

tvořit pevný základ Nacionálně politicko výchovného ústavu Sudetendland.  

 Tato skupina se ale v Ploskovicích nebude dlouho zdržovat. 26. dubna jsou již na cestě 

směr Vídeň do sesterského ústavu Traiskirchen v obsazeném Rakousku. Východní marka se 

chlapcům a jejich vychovatelům stane během probíhající rekonstrukce zámku na jeden celý rok 

novým domovem. 

 

2.4.1  Traiskirchen  

 Neměl to být pouze naučný pobyt, hlavním úkolem bylo osvojení si již zaběhnutých 

pravidel života internátních škol. Pro většinu sudetoněmeckých mladíku je to zážitek na celý 

život. Chlapci jsou přijati s bratrskou náklonností a vše potřebné k tomu, aby se zde cítili jako 

doma, je připraveno. Výuka pak probíhá ve smíšených skupinkách. 

V létě je zorganizováno společné letní cvičení na horách. Chlapci se učí zacházet se zbraní, jsou 

podrobeni politickým a naučným přednáškám, hrají divadlo, pořádají dlouhé horské pochody.    

 1. března 1939 zahájilo Německo válečné tažení proti Polsku. Tato zpráva je studenty 

přijata s velkým nadšením. Konečně se teď i oni mohou zúčastnit boje za germánskou rasu a její 

moc, která má připadnout právě jim. Začátek války sice na chvíli zbrzdí stavební práce na jejich 

domovském ústavu, ale pro tento účel jsou vyhrazeny předností dodávky materiálu.  

 15. března předává prezident Československé republiky Dr. Emil Hácha osud českého 

národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše. Vzniká Protektorát Čechy a 

Morava. Teď je již celé území naší republiky okupováno nepřátelskými vojsky. Teritorium 

působnosti pro budoucí vůdce se rozšiřuje. 

I tak se žáci více než učení věnují volnočasovým aktivitám. Také v zimě odjíždějí na 

lyžařské soustředění, kde dostávají zcela nové vybavení, lyže i běžky. Vysokohorská krajina, 

atmosféra pevné kázně, sevřený kolektiv, tím se snaží vychovatelé na malé chlapce působit. Vše 

jim má dodat onu jistotu, že pokud se podvolí novému Německu, tomuhle budou vládnout. 

Forma vzdělávání se tedy spíše podobá prázdninovému táboru. Po návratu z hor se všichni těší 

domů do Sudet a v prvních měsících po Vánocích se připravují na odchod.  
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2.5. Návrat  

Je tomu skoro rok, když se chlapci na Velikonoce 1940 vrátí zpět do Ploskovic. Většina 

stavebních a řemeslných úprav je již dokončena. Pokoje jsou vymalovány a vybaveny novým 

nábytkem. Jediné co ještě potřebuje dodělat, je půdní prostor nové ložnice, a tak se všichni hned 

s plnou vervou pouštějí do práce, aby 15.dubna mohli poprvé vyvěsit prapory ohlašující příchod 

nového života do starých budov.  

Obrázek č. 4 : Práce na dokončení nových půdního prostoru 

 
ZDROJ : Nationalpolitische erziehungsanstalt Sudetenland. I. Leitmeritz : Drud von B. Runhart, 1940. 31 s. 25 s. 

 

Obrázek č. 5 : 15.duben 1940 První vyvěšení vlajek 

 
ZDROJ : Nationalpolitische erziehungsanstalt Sudetenland. I. Leitmeritz : Drud von B. Runhart, 1940. 31 s. 10 s. 
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 Ještě několik měsíců fungují v ústavu provizorní podmínky. Tomu je také přizpůsobena 

výuka. 5. května navštěvuje Ploskovice župní místodržící NSDAP Sudety Konrád Henlien. Svou 

přítomností dokazuje důležitost tohoto projektu. Teprve 1.října jsou zcela vybaveny všechny 

učebny a ložnice pro 7 vychovatelů a 120 chlapců (plus další obslužný personál).  

 10.října roku 1940 za ranního rozbřesku popojíždí kolona luxusních vozů s vojenským 

doprovodem po zámecké cestě. Všichni důležití přestavitelé místních organizací se sjíždějí, aby 

mohli oficiálně přivítat jedny z nejvyšších politických a vojenských osobnosti Třetí říše. Na 

tento den se každý chlapec dlouho připravoval a těšil. Jedná se totiž o oficiální otevření 

Nacionálně politicko výchovného ústavu Sudetenland. Postupně dorazí Říšský ministr pro vědu, 

výchovu a národní osvětu Dr. Bernhard Rust, Inspektor pro NPEA SS Obergruppenführer 

August Heißmeyer, říšský sekretář Protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank, župní 

místodržící NSDAP Sudety Konrád Henlien a vládní prezident v Ústí nad Labem SS-

Brigadeführer Hans Krebs.  

 Dlouho očekávaný den nastal. Po krátkém představení a slavnostním nástupu, probíhá 

celková prohlídka ústavu. Tyto okamžiky jsou zachyceny na fotografiích v osobním archivu 

K.H. Franka viz. přiložená fotodokumentace. Dále jsou na řadě projevy jednotlivých činitelů, ze 

kterých byl zachován v tištěné formě pouze projev SS Obergruppenführera Augusta 

Heißmeyera, který zněl:(13) 

„ Nacházíme se v osudovém zvratu našeho národa. Tisíciletá snaha bude nyní naplněna. 

Teď rozšiřujeme úzké nepřirozené hranice Bismackovy říše a stará německá území se vrací 

k mateřské zemi, zpátky se vrací také německý lid, který kdysi, když se vlast stala příliš těsnou, 

vycestoval.  

Dnes se tento prostor stane opět domovem pro všechny lidi německé krve ve 

Velkoněmecké říši. Jsme v pohybu dějin, kde se zbraně naší říše utvrzují v nacionálně politicko 

výchovných ústavech již teď. Váš úkol je jediný. Máte se postarat, aby říše Adolfa Hitlera nikdy 

nezanikla, musíte držet pospolu a zůstat velcí a silní v tomto světě válečného boje. Tohoto úkolu 

se zhostí také Nacionálně politicko výchovný ústav Sudetenland, který dnes ožívá.  

Jsme záměrně v nejzazším hraničním místě německého národa, aby všem vychovatelům 

a všem mladíkům, kteří zde budou, nebyl před očima vlastní prospěch, nýbrž jenom boj za 

Německo. Kdo zde bude žít jako vychovatel nebo žák si musí vážit důvěry, která mu byla 

svěřena. Jeho heslem musí být: Věřit, poslouchat a bojovat.“ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(13)  Nationalpolitische erziehungsanstalt Sudetenland. I. Leitmeritz : Drud von B. Runhart, 1940. 31 s. 6 s. 
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Série fotek ze slavnostního otevření NPEA Sudetenland 10. října 1940 z osobního archivu 

K.H. Franka uloženého v Národním archivu v Praze 

 

Obrázek č. 6 : Na snímku zleva: Hans Krebs, Konrád Henlein, Bernhard Rust, SS 

Oberstumführer Jansen, August Heißmeyer 

   

Obrázek č. 7 : K.H. Frank             Obrázek č. 8 : K.H. Frank, B. Rust 

   

Obrázek č. 9 : Slavnostní přehlídka  Obrázek č. 10 : Projev 

ZDROJ: Národní archiv v Praze, fond Fotoarchiv K.H. Franka, číslo listu NAD: 1322, sign. 498, Fotodokumentace, 

díl I., Archiv K.H.Franka 1935 -1944 
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2.6. Organizace 

Žádné třídy, ale vojenské jednotky. Uniforma nahradila košili od maminky. Oslovuje se 

hodností, ne titulem. Nikdo nemluví, dokud není tázán. Neexistuje odmlouvání, poslušnost je 

samozřejmá. Rozkazy se plní bezmyšlenkovitě. Věrnost, čest, síla, odvaha a odhodlání, to se 

cení. Oficiální označení chlapců je Jungmann. 

  Teď již vše běží na plné obrátky a koncem roku 1940 přicházejí do ústavu noví chlapci. 

V takto militantní atmosféře se nebylo možné vyhnout časté šikaně nováčků a to jak ze strany 

vychovatelů, tak i studentů. Hierarchická struktura, která panovala, byla tvrdou přípravou do 

života. Vzdali se jen ti nejslabší.  

 Asi nejvíce známou formou vychovatelské šikany byl tzv. „maškarní ples“(14). Princip byl 

zcela jednoduchý. Četa, rota nebo celá jednotka byla většinou uprostřed noci vyvolána na nástup. 

Začalo to jednoduchým rozkazem: „Během pěti minut převléci do vycházkové uniformy a vrátit 

se na nádvoří !“ První tři co to zvládli, mohli jít zase spát, byli ale detailně prohlédnuti. 

Podvádění neexistovalo. Následovali tzv. „veselé“ varianty: „Během čtyř minut lyžařské kalhoty, 

letní košile a cvičky!“ Takto to mohlo pokračovat i celou hodinu. Nejhorším ale bylo, když po 

všech těchto příkazech následovala plošná kontrola skříněk. V internátní škole, kde je kladen 

pedantský důraz  řád a všechny věci mají své místo, nebyl nepořádek ani po těchto cvičení 

akceptován. Za každé sebemenší provinění následoval tvrdý trest. Tresty zadávají i starší žáci, je 

totiž pravidlem, že se studenti ve vedení přidělené skupiny střídají. Ten kdo chtěl umět vést, 

musel se naučit nejdříve poslouchat. Individualita mezi žáky byla prakticky nepřípustná, takový 

jedinec byl skupinou odmítán a svou pozici si musel znovu vybudovat. Je znám i případ 

sebevraždy studenta ústavu v Plön, který nezvládl psychický nátlak skupiny. 

 Dalším typickým znakem je izolace. Žáci se sice scházejí s místním obyvatelstvem, ale 

jde pouze o omezený kontakt. Jeden z hlavních představitelů někdejší německé pedagogiky Dr. 

Ernst Krieck to uvádí jako jeden z hlavních pilířů elitní výchovy. Podle něj mají být budoucí 

političtí vůdci drženi v přísné kázni, společně se učit nacionalistické ideologii v souladu se 

smyslem pro čest, pravdomluvnost, věrnost, oddanost, ochotu, obětavost a hodnoty rasy.  

 Výchovný ústav je tak zcela odtrhnut od skutečného světa a ani v těch nejhorších dnech 

bídy není nedostatek potravin. Válečné události zažívají žáci pouze z přednášek a 

propagandistických novin. Jenom o prázdninách mohou nakrátko pohlédnout skutečné situaci do 

oči. Zámecký život se stává samostatným státem. Separace všech vnějších vlivů funguje jako 

bezchybný způsob vymývání mozků. 

_____________________________________________________________________________ 

(14)  WILLIAMSON, Gordon. Věrnost je mou ctí. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co.,s.r.o., 1999. 192 s. ISBN 80-

7237-046-4. 
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 Dokonalá organizace a řád zaručují dohled nad veškerými činnostmi studentů. Denní 

program je vždy vyvěšen v hlavní budově na tabuli a každý se musí přizpůsobit a být přesný. 

Pojďme se teď podívat jak takový režim stručně vypadá. 

 Všední den začíná vždy okolo šesté hodiny. Všichni chlapci v ložnicích na ostrý povel 

staršího studenta Hundetschaftsführera okamžitě vstávají a začínají stlát postele. Rychle 

obléknout do sportovních úborů a honem na ranní rozcvičku klusem po cestě v parku. Vše 

probíhá na rozkaz. Ze cvičení do umýváren, převléknout do uniformy a odchod na snídaní. 

Studenti i vychovatelé jedí vždy společně. Celá budova a ložnice jsou opět prověřeny a případné 

nedostatky se ihned trestají. Někdy se jedná pouze o napomenutí, jindy prohřešek padne na celou 

četu. Bedlivě se dohlíží i na hygienu. 

 V 8 hodin začíná výuka. Dopoledne jsou zařazeny spíše technické a náročnější předměty 

jako němčina, historie, latina, matematika, fyzika či chemie. Před obědem následuje jedna 

z mnoha každodenních písní, obecně je zpěv na škole velmi důležitý. Odpoledne se žáci ve škole 

věnují spíše řemeslným a uměleckým předmětům. Po vyučování začíná tělesná a vojenská 

příprava. V 18 hodin večeře a poté volný program ve společenských místnostech nebo 

v knihovně. Večerka je kolem 21.hodiny. Víkendy jsou vyhrazeny sportovním aktivitám, 

výletům a politickému školení.  

 Každý den byl ve znamení nového hesla, které bylo taktéž napsáno v hlavní budově a 

později ve školním časopise. S blížícím se koncem války nabíraly značně militantní charakter. 

Například se jednalo o motta jako: „Jen odvaha vede k velkým věcem.“ , „Život je boj, ale i to je 

jeho nejlepší kvalita.“ , „Naše síla je v našem národu“ nebo „Bojujeme bitvu na německé půdě 

pro celý svět.“  

 

2.7 Výuka 

 Jak již bylo řečeno, osnovy ve výchovných ústavech jsou založeny na principu 

německých vyšších škol (Oberschule). Rozdílem je zvýšený počet hodin tělesné výchovy, 

pracovních praxí a vojenské přípravy. Mezi vyučované předměty patří matematika, fyzika, 

chemie, biologie, zeměpis, dějepis, němčina, angličtina, latina a tělesná výchova (ta je rozvržena 

dle disciplín a má své samostatné bloky). Zbylé předměty jsou zařazeny do aktivit probíhajících 

mimo klasickou výuku ve třídách. Zajímavostí jistě může být, že do roku 1938 probíhala 

v ústavech také náboženská výuka. Ta byla ale zrušena, když sami žáci začali nacházet značné 

mezery v nacistickém učení a pojetí výkladu bible.  

Kombinace a hodinové dotace se samozřejmě dle ročníku liší. Pokud bychom chtěli určit 

přibližný poměr mezi předměty u prvních a druhých ročníků, tedy chlapců 10-12 let, vypadalo 
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by rozvržení přibližně takto. 10 hodin týdně sportovní výuka, nepočítají se víkendové a volné 

aktivity, 5 hodin němčina, 4 hodiny historie, 3 hodiny biologie a 3 hodiny matematiky. 

 Žáci musí prokázat své znalosti v mnoha testech a úlohách. Vychovatelé často po zadání 

práce odcházejí ze tříd, jelikož opisování se bere jako ponižující a nečestné. Studium je 

zakončeno maturitní zkouškou. Dále mají být absolventi vyučeni alespoň v jednom řemeslu a 

mít licenci na ovládání motocyklu, plachetnice nebo kluzáku. 

 

2.7.1 Fyzická příprava 

Tělesná výchova hrála v ústavech hlavní roli. I teď musíme hledat důvod v Hitlerově 

knize, která se při utváření osnov stala předlohou a to bohužel i pro jiné předměty. „Škola jako 

taková musí v národním státě věnovat neskonale víc času tělesnému utužování. Nejde o to, 

zatěžovat mladé mozky balastem, z nějž si zpravidla zapamatují pouze nepatrný zlomek, přičemž 

v paměti uvíznou většinou namísto podstatného vedlejší věci, neboť mladý lidský mozek není 

schopen správně roztřídit množství podávané látky. Jestliže dnes, dokonce i na středních školách, 

se tělocviku věnují necelé dvě hodiny a nepovinná účast je zcela na libovůli jednotlivce, je to ve 

srovnání s čistě duchovním vzděláváním velký nepoměr. Nesmí uběhnout jediný den, kdy by 

mladý člověk neměl alespoň dopoledne a večer, pokaždé jednu hodinu, tělesnou výchovu a to ve 

všech druzích sportu a tělesného cvičení.“(15) 

 Chlapci se věnují mnoha sportovním disciplínám. V Ploskovicích není zatím sice 

vybudován plánovaný sportovní areál, ale parková alej poslouží jako běžecká trať. Na blízké 

louce se zbudovalo prozatímní pískové doskočiště a prostor pro vrh koulí. Také se tady hraje 

fotbal a vybíjená. Klasické disciplíny střídají takzvané bojové hry jako například „Prolomení 

zdi“, které můžeme vidět na přiloženém obrázku č. 13, nebo tzv. tvrdé hry o medicinbal. Také 

jsou tu prvky akrobatického cvičení na žíněnkách, hrazdě, bradlech a mnohé další. Jenom pro 

představu v roce 1940 na sportovních hrách pořádaných každoročně místní organizací 

HitlerJugend se mezi prvními třemi v jednotlivých disciplínách objevilo 80 mladíků z NPEA 

Sudetenland. 

Dalšími sporty jsou například šerm, drezura koní, sportovní střelba, plachtění a 

motocyklistická příprava. Všechny sporty mají svůj skrytý význam. Bojové hry prohlubují 

soupeření, šerm naučí žáky zacházet se sečnou zbraní, sportovní střelba je jen další přípravou na 

válku. Nejbizardnější se ale může zdát vysvětlení zvládnutí jízdy na koni. Žák nemusí perfektně 

zvládnout techniku, musí pouze zažít pocit, jaké to je, naprosto ovládat jinou živou bytost.  

____________________________________________________________________________  

(15)  HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8 s.299  
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Tím nejrozšířenějším a nejrespektovanějším sportem je box. Boxu byla věnována 

převážná většina ze sobotních aktivit. Vítězství na turnaji mezi jednotlivými ústavy se cení skoro 

jako nejvyšší válečné vyznamenání. „Je neuvěřitelné, jak špatné mínění je o tomto sportu 

rozšířeno ve "vzdělaných" kruzích. Že se mladý člověk učí šermovat je považováno za 

samozřejmé a počestné, avšak box má být surový. Proč? Žádný jiný sport nepodporuje v takové  

míře útočného ducha jako box, který vyžaduje bleskové rozhodováni a reakce, a vychovává tělo k 

ocelové pružnosti.“…. „Není také nevznešené, když se napadený ubrání útočníkovi pěstmi, místo 

aby utekl a volal strážníka. Především však se má mladý a zdravý chlapec také naučit přijímat a 

snášet rány. V očích našich duchovních bojovníků se to bude jevit samozřejmě jako surové. 

Avšak není úkolem národního státu vypěstovat kolonie mírumilovných estétů a tělesných 

degenerátů. Lidský ideál nespočívá v počestném maloměšťáctví nebo v cudnosti starých panen, 

nýbrž v vzdorovitém ztělesněni mužské síly a v ženách, které přivádějí na svět muže.“(16) 

I mimo ring mezi žáky platí jakési pěstní právo. Podobalo se to sparťanské výchově. 

Jedině bojem si chlapec vybudoval svou pozici na výsluní společnosti. I  když jeden vždy 

prohraje, cení se s jakou odvahou příjme rány soupeře. Slabošství je nepřípustné, bolest se musí 

akceptovat se vztyčenou hlavou a se vzdorovitým úsměvem. Filosofie boxerského utkání je 

brána jako výchovná metoda i při dalších výuce. Do 15 let se jedná spíše jenom o 

nekoordinované pranice s boxerskými rukavicemi, straší žáci jsou podrobeni profesionálnímu 

tréninku.    

 Není divu, že budoucí elita postupně začala ve vzdělání zaostávat. Osnovy pro tělesnou 

výchovu uplatňované v ústavech platily v obecné míře i pro vychovatele v protektorátních 

školách a výuka jednotlivých disciplín by se na základě vydaných Směrnic pro službu mládeže, 

dala vyložit takto. V originálním znění vyšla brožura jako Richtlinien für den jugenddienst.  

Přehled sportovních aktivit: 

1. Lehká atletika 

2. Cvičení na nářadí  

3. Hry 

4. Pořadová cvičení  

5. Plavání 

6. Zápasení a box 

7. Cvičení s překážkami 

8. Gymnastika, bruslení, veslování, pádlování, šplh 

 

____________________________________________________________________________  

(16)  HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8 s.299 
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1. Lehká atletika 

 Vedle plavání a bojových her je nejvýznačnějším činitelem při letní práci. Oceňujeme ji 

tolik proto, že se jí dostává tělu všestranného propracování. Jedná se hlavně o běh, skoky, hody a 

vrhy. Vše musí být přizpůsobeno věkovým kategoriím. U hochů od 10-14 let jde převážně o 

skupinové hry. Teprve od 15-18 let lze počítat s pravidelným tréninkem a prací na stylu 

prováděných disciplín. 

2. Cvičení na nářadí 

 Chlapci ve věku do 16 let nejsou schopni vydržet velkou námahu, jež vyžadují závodní 

cviky. V tento věk přichází v úvahu šplh, houpání, lezení, proplétání, podlézání a odvážné skoky. 

Odvaha při vykonávání zadaných úkolů hraje velkou roli. Chlapci musí plně důvěřovat svým 

vychovatelům. Teprve od 16. roku lze uplatňovat závodní cvičení a provádění náročných sestav. 

3. Hry 

 Dětská hra, jakou je například honěná, má pouze podřadný význam. Bojovým hrám musí 

být dávána vždy přednost. Pokaždé jsou vykonávány v co nejvyšším počtu chlapců v soupeřících 

družstvech. Jako bojové hry přichází v úvahu: kopaná, házená, rugby, vybíjená, odbíjená a lední 

hokej. 

4.Pořadové hry 

 Mají jediný účel, vypěstovat u mládeže pokud možno nejvyšší kázeň. Cvičí se základní 

postoj, správné držení těla, nástupy, povely, formace, obraty, pochody a velení za pochodu.  

5. Plavání  

 Plavání přisuzujeme velkou úlohu a věnujeme se jemu pečlivě v každé věkové kategorii. 

Jedná se o přivykání na vodu, ponořování a skoky, závody, krátké a dlouhé tratě, štafety a 

záchrana tonoucího.  

Chlapci v ploskovickém ústavu prošli náročným plaveckým výcvikem. Neplavci musí skákat do 

vody a jsou vyloveni až na poslední chvíli. Závody se pořádají ve vodě, jejíž teplota má čtyři 

stupně celsia. Musí plavat pod ledovou krustou. Nad jezerem se natáhne lano, přes které chlapci 

ručkují i v plné polní. 

6.Zápasení a box 

 Má zaprvé velký význam pro utváření těla a zadruhé je to pro chlapce vhodná forma boje. 

Pěstuje se ale jen volný způsob boje. 

 Výuka boxu se v ústavu prováděla v mnohem surovější a těžší formě než ve sportovních 

družstvech. 

8. Cvičení s překážkami 

 Překážkami je tu míněno nejen nářadí, ale cokoliv, co se může postavit v běhu do cesty. 

V přírodě jsou to příkopy, ploty, stromy, kameny a pahorky. Na hřišti jáma, tyč a chlapci sami. 
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9. Gymnastika 

 Vědomá kontrola a držení těla je důležitá z čistě tělovýchovných důvodů. Především je 

pomocí gymnastiky možno pracovat proti tělesným vadám, které by mohly vzniknout.  

 

Fotografie sportovních aktivit žáků NPVÚ Sudetenland 

 

     

Obrázek č. 11 : Box       Obrázek č. 12 : Akrobatické cvičení 

 

    

Obrázek č. 13 : Prolomení zdi  Obrázek č. 14 :  Start 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : Nationalpolitische erziehungsanstalt Sudetenland. I. Leitmeritz : Drud von B. Runhart, 1940. 31 s. 
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2.7.2 Dějepis 

Výuka dějepisu patří k nejdůležitějším předmětům ve všech ústavech. Mýty a legendy 

však platí víc než fakta. Od roku 1933 totiž dochází k radikálnímu zvratu ve výkladu 

historických událostí. Všechny učebnice se musí přizpůsobit Hitlerovým požadavkům, a to 

zaprvé: „ Je tedy úkolem národního státu postarat se o to, aby byly konečně napsány světové 

dějiny, v nichž bude rasová otázka pozvednuta do dominujícího postaveni.“(17)  a zadruhé : "Také 

ve vědě spatřuje národní stát pomocný prostředek k podpoře národní hrdosti. Nejen světové 

dějiny, ale celé kulturní dějiny musejí být vyučovány z tohoto hlediska. Vynálezce se nesmi jevit 

jenom jako vynálezce, nýbrž musí se jevit ještě větším jako soukmenovec. Obdiv ke každému 

velkému činu musí být přetvořen v hrdost na jeho šťastného vykonavatele jako na příslušníka 

vlastního národa. Z nesmírného množství všech velkých jmen německých dějin musí však být 

vybrána ta největší a mládeži prezentována takovým způsobem, že se stanou pilíři neochvějného 

národního citu.“(18) 

 Důsledkem toho v roce 1938 vychází učebnice Národ a vůdce, která se používá při výuce 

dějepisu. Jelikož jde pouze o upravený opis Mein Kampf u, je její odborný faktografický význam 

skoro nulový. Žáci v NPVÚ používají při hodinách také knihy jako V v sedmnácti u Verdunu, 

Národ bez prostoru a Přiznání k Německu. Nacisté se pokouší nalézt stopy germánské krve a 

árijského národa již v mladší době kamenné. K tomu účelu vzniká pod záštitou SS Heinricha 

Himmlera organizace Ahnenerbe. Výzkumný institut sloužící k falšování archeologických 

nálezů kvůli získávání důkazů o pragermánské rase. Jedná se pouze o vědecký projekt politické 

propagandy překrucující dějiny lidstva. Výsledek je bohužel katastrofický a z dnešního pohledu 

přímo až absurdní. Podívejme se například do učebnice Stručné dějiny říše z roku 1942. V knize 

se uvádí, že Germáni přicházející ze severu Evropy 1000 př.n.l. byli urostlí silní lidé s modrýma 

očima a světlými vlasy. Na fotografii je pak vyobrazena žena a muž z pragermánské doby. Velká 

část výuky se věnuje období antiky a římským dějinám. Můžeme si všimnout, že dějinný vývoj 

je vyložen dle filosofické představy Guido von Lista, jehož pojetí později převzal Alfred 

Rosenberg. Další historie je zprostředkována skrze životy a činy panovníků jako Heinrich IV., 

Friedrich Barbarossa, Heinrich Lev, Friedrich Veliký, 

Marie Terezie, Josef II., Napoleon Bonaparte a velký důraz je kladen na Otto von Bismarcka. 

Zajímavou se ale jeví historická přímka 19. a 20. století s přelomovými body historie říše. 

____________________________________________________________________________  

(17) HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8 s.307 

(18) Tamtéž s. 308 
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Časová osa dějin říše dle učebnice (19) 

1870-71   Německo-francouzská válka 

1870    Říše znovu založena 

1879    Dvojspolek (s Rakouskem) 

1882   Trojspolek (s Itálií) 

1884-85  Německo dostává kolonie 

1890   Bismarck propuštěn 

1892   Francouzsko-Ruský spolek 

1898   Bismarckova smrt 

1906-08  Obklíčení Německa 

1914-18  Válka světová 

1919   Násilný mír ve Versailles 

1920   NSDAP založena 

1923   Hitlerovo pozdvižení 

1925   Strana opět založena 

1933   Adolf Hitler se stává führerem (Velkoněmecká říše stojí) 

1938   Rakousko se vrací do říše, Sudetenland osvobozeno 

1939   Čechy a Morava přičleněny, Memelland se vrací 

1939   Blesková válka proti Polsku 

1940   Obsazení Norska, vítězství na západě 

1941   Podrobení Jugoslávie 

1941   Počátek boje se Sověty 

 

 

2.7.3 Politická výchova 

 Politické problematice jsou přímo věnovány jednotýdenní dvouhodinové semináře 

pořádané většinou ve večerních hodinách za komorní atmosféry. Na těchto setkáních mají 

studenti před sebou pouze dvě díla. Čtou a rozebírají pasáže Hitlerova Mein Kampf  a Mýtu 20. 

století Alfreda Rosenberga. Z autobiografických výpovědí lze zjistit, že většina chlapců tyto 

knihy, až na výjimky, nikdy nečetla celé. Diskuze probíhá pouze k vybraným úryvkům, které se 

stále opakovaly. Také se poslouchají sáhodlouhé Hitlerovy projevy a dostane se i na přednášky 

politických představitelů a válečných veteránů. V ústavu Sudetenland je obzvlášť zdůrazňována 

ještě jedna hodnota a to, že německý národ je v Sudetech kolonizátorem a tvůrcem kultury. 

_____________________________________________________________________________ 

(19) Stručné dějiny Říše. Praha : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1943. 86 s. 86 s. 
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 Vychovatelé z Ploskovic slouží o letních prázdninách v době od 10.7. do 1.9. politické 

školení v Liberci u SS (SchutzStaffel) a SD (Sicherheitsdienst – tajné bezpečnostní a 

zpravodajské služby SS), dva z nich jsou také u protektorátní vlády. Chlapci se učí nazpaměť 

stručné životopisy hlavních vládních představitelů a musí ovládat stranickou historii NSDAP. Je 

možné se pozastavit nad tak krátkou dobou, která je vyčleněna pro politické vzdělávání právě 

v těchto školách, ale tento údaj je zavádějící. Národně socialistická propaganda a politika 

prostupují každou vyučovací hodinou, a to mluvíme i o takovém předmětu, jakým je 

matematika. Úlohy jsou například formulovány takto: „Jestliže stavba jedné psychiatrické 

léčebny stojí 6 milionů říšských marek. Kolik by bylo možné za tuto částku postavit rodinných 

domků v hodnotě 15 tisíc?“ (20)   

 Základními pilíři v politické a ideologické výchově se pak stává němčina a biologie. 

Němčina a ostatní jazyky se vyučují prostřednictvím prezentace starých literárních děl, která jsou 

vykládána poplatně nacistickému režimu a slohová cvičení se píší na téma jako římští spisovatelé 

a židovská otázka.  

Biologická a přírodovědná výuka se soustředí na vyzdvihování rasového učení o čistotě 

německé krve, k čemuž slouží bohatě vybavený školní inventář, o kterém se může ostatním 

školám jenom zdát. Co se týče názorných pomůcek a vybavení pro technické předměty je 

ploskovický ústav, stejně jako ostatní, velice dobře zařízen. Žáci ze Sudet se také vypravují na 

poznávací zájezdy a to někdy až k Baltskému moři. 

 

2.7.4 Vojenská příprava 

„Národní stát bude muset považovat za státní úkol jak duchovní, tak i tělesnou výchovu a 

tuto provádět ve státních zařízeních. Přitom může být tato výchova celkově orientována jako  

příprava na pozdější vojenskou službu. Armáda nebude muset mladého muže vzdělávat jako 

dosud v základních pojmech pořadového výcviku, nebude dostávat naprosté nováčky v dnešním 

smyslu, ale tělesně bezvadně připravené mladé muže, které promění ve vojáky.V národním státě 

nebude armáda učit jednotlivce chodit a stát, nýbrž bude představovat poslední a nejvyšší školu 

vlastenecké výchovy.“(21) 

 Vojenská příprava se na škole dělí na teoretickou a praktickou část. Žáci mají 

v odpoledních hodinách tzv. předvojenskou přípravu, kde studují technické plány jednotlivých 

zbraní, strategické vedení bitvy, budování obrany, maskovací techniku atd.  

_____________________________________________________________________________ 

(20) SCHRÖDERS, Michael. Elitebildung in NS-Ausleseschulen und Ordensburgen [online].  Publikováno 2004-02-23 [cit. 

2010-03-20]. Dostupné z WWW: <http://www.historisches-centrum.de/forum/schroeders04-1.html>. 

(21) HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8 s. 302 
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Vedle klasické výuky zeměpisu je podstatná obsahová část věnována čtení, orientaci a  

správnému kreslení vojenských map. 

V matematice se počítají příklady typu: Letadlo shazuje při rychlosti 108 km v hodině z 

výšky 2000 metrů pumu o váze 1000 kg. Za jakou dobu a na kterém místě bomba dopadne? 

V praktické části je nejprve klasický vojenský výcvik spojen s tělesnou výchovou. Každá 

disciplína nese armádní znaky. Dlouhé pochody, na překážkové dráze zbudované v zámeckém 

parku se chlapci v létě prohánějí v plné polní a v zimě zase jen do půli těla. Cvičí se například ve 

střelbě, boji z blízka a hodu granátem, nejprve s maketou, později s ostrým. V této době je velmi 

oblíbeným koníčkem letecké modelářství. Nacionálně politicko výchovné ústavy plní svým 

žákům sny a od roku 1938 je zavedena výuka plachtění - další verbovací pomůcka k letectvu. 

Ploskovičtí žáci jezdí na lyžařské a horolezecké kurzy do Alp - ideální příprava horských 

jednotek. Povinností ke splnění závěrečných zkoušek je zvládnutí jízdy na motocyklu - snadná 

příprava motorizovaných a obrněných oddílů.  

Při dlouhých výpravách se snaží chlapci osvojit základy přežití v divoké přírodě. Program 

výletů je zaměřen na vojenskou strategii. Dle líčení jednoho ze sudetských žáků vypadaly tyto 

akce asi takto: (22) 

 Hory, skály, hluboký les se střídá s širokými nížinami. Tam všude je naše válečná oblast. 

Zítra mašírujeme. Až rota vyrazí, jsou před námi dlouhé dny. Pryč jsou nástupy a cvičné 

poplachy na nádvoří zámku, teď se cvičíme ve stavění stanů. To co jsme dosud brali jako hry, 

nyní se nám má osvědčit ve větším celku.  

Rota táhne! Po celodenním pochodu jsme konečně dosáhli vhodného obraného postavení. 

Hlubokým údolím vede jedinečná cesta k Labi. Po obou stranách jsou vysoké skály, na které 

vyšplhaly výzvědné čety a jiné se pustily do průzkumu postupující nepřátelské roty.  

Hlavní četa zajišťuje vlajku a medicinbaly, symboly bojové síly, o které tu jde. Druhá 

výzvědná četa hlásí přibližujícího se nepřítele. Dalekohledem rozeznáváme dva muže, které 

následuje sevřený dvouřadý roj. Hliněné broky slouží jako munice. Maskováním se snažíme 

oklamat nepřítele. Hned jak se přiblíží na dostřel, padne první salva. Okolo nás vzduchem létají 

kusy hlíny. Následuje protiofenzíva, ale my své pozice držíme. Po dalším nezdařeném pokusu 

nepřátelská rota ustupuje.  

Druhý den znova. Útočník jde ze severu a z jihu. Jsme v pohybu. Podařil se nám průlom 

cyklistickou skupinou. Tši chlapci zůstali vzadu jako hlídka. Nepřítel je na vrcholku skalnatého 

pahorku. Šplháme ze tří stran. Hora je naše! Tři cyklisté chybí a ztratili jsme dva průzkumníky. 

Společně se vracíme zpátky do stanového táboru.  

_____________________________________________________________________________ 

(22) Nationalpolitische erziehungsanstalt Sudetenland. I. Leitmeritz : Drud von B. Runhart, 1940. 31 s. s. 22-25 
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Ve 2:15 poplach, do čtvrt hodiny je rota vzhůru. Velitel nám krátce vysvětluje náš další 

cíl. Jde se na 60 km vzdálený kopec, na cestu tam i zpět máme zhruba 17 hodin. Podle plánu 

jdeme první třetinu pěšky, druhou na kolech a poslední náklaďákem. Ve 20:30 už zase ležíme ve 

svých stanech bohatší o skutečný zážitek a pyšní na náš výkon. Za námi je deset dní ve stanovém 

táboře u jezera, plných ježdění a sportování. Teď pochodujeme v horku a prachu zpět domů. 

Již od začátku fungování všech ústavů jsou zařazeny do osnov i několikatýdenní bojové 

manévry. Postupem času a aktuálním vývojem na frontě je do výuky včleněn standardní armádní 

výcvik wehrmachtu. Na jaře roku 1941 chlapci z NPVÚ Sudetenland podstupují své první 

vojenské cvičení v areálu blízko Litořmeřic. V létě se totiž každoročně pořádají velké souboje 

mezi instituty za již samozřejmé účasti vysokých armádních představitelů a důstojníků SS. 

Z roku 1943 se zachoval videozáznam zachycující jednu z těchto akcí, nelze však zjistit, zda se jí 

přímo účastnili i žáci ze Sudet, ale principiálně se odehrávaly všechny podobně. Bylo to jak 

v opravdové válce, chlapci na motocyklech provedou na rozlehlých pláních poslední průzkum, a 

pak se jich stovky s navlečeným bavlněným provázkem na zápěstí, představující jejich život, 

pustí proti sobě. Boj je krutý, ale mrtví tu znovu ožijí. Je neuvěřitelné, jak se daří v německé 

mládeži probudit pud smrti. 

V roce 1942 přichází dle plánu do Ploskovic dva starší ročníky. Někteří se po dovršení 17 

let dobrovolně hlásí do zbraní SS. Se svou fanatickou zaslepeností se bezhlavě vrhají do boje i 

v těch nejnemožnějších situacích a díky tomu jsou v jejich řadách značné ztráty. Na druhou 

stranu se z nich stávají velice kvalitní vojáci, kteří jsou vyznamenáni těmi nejvyššími armádními 

řády. Když se oznamují padlí z řad žáků nebo jejich otců, jsou na ně ostatní náležitě hrdi a jejich 

možnost položit život za vlast jim i závidí. Postupem času se však začíná i zde vytvářet pocit 

frustrace z blížící se fronty. Počátkem roku 1944 dokonce opadá i prestiž ústavů. To nemění nic 

na tom, aby vychovatelé nadále slibovali vedoucí pozice v Moskvě či Washingtonu.  

   

2.7.5 Pracovní nasazení 

 „Otázka "nacionalizace" národa je v prvé řadě otázkou vytvořeni zdravých sociálních 

poměrů jako zakladu nových výchovných možnosti jedince. Neboť jen ten, kdo pozná výchovou a 

ve škole kulturní, hospodářskou, ale především politickou velikost své vlasti, je schopen získat a 

také získá onu vnitřní hrdost, že smi být příslušníkem takového národa. A bojovat mohu jen za to, 

co ctím, a ctít mohu jen to, co alespoň znám.“ (22) 

 K tomu, aby chlapci mohli v budoucnu dobře řídit nové Německo, musí poznat životy 

těch, které jim budou svěřeny. Každý žák má povinnou osmitýdenní praxi v dole. Stráví ji  

_____________________________________________________________________________ 

 (22) HITLER, Adolf. Můj boj. Pohořelice : Otakar II., 2000. 507 s. ISBN 80-86355-26-8 s. 32 
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v rodině jednoho z horníků. Tady poprvé prochází zkouškou jejich politická a ideologická 

příprava.  

 A když mnohý rolník musel vyměnit pluh za zbraň, chlapci nastupují na jejich místa. 

Úroda se musí zachránit pro německé vojáky. Uprostřed doby sklizně obilí se během letní 

dovolenky hlásí chlapci opět u ředitele ústavu. Jeden za druhým jsou rozděleni jako pomocníci 

do místních hospodářství. Jejich mzdou je ubytování a strava. Pracuje se tvrdě celý den. 

V některých statcích jsou chlapci z ústavu jedinou mužskou silou. Po týdnech práce si vytváří 

své společenské místo a získávají si náklonnost vesničanů. Většina z nich je i po skončení 

sklizně s těmito rodinami neustále v kontaktu a každoročně se vrací.  

 Jediný výchovný cíl je tedy získání respektu k práci německého rolníka. To má velký 

význam. Někteří žáci totiž začínají podléhat ideologické představě o své výjimečnosti a 

nadřazenosti, stávají se čím dál tím arogantnějšími ke svému okolí. I když vychovatelé mají u 

chlapců velký respekt, mají někdy problém chlapce zvládat a držet při zdi.      

 

2.8 Blíží se konec 

 Od roku 1942 spatřují chlapci nad hlavami stále více německých bombardérů směřujících 

k východu. Po zahájení operace Barbarossa jsou jejich čety přiděleny k místní protiletecké 

obraně a k tomu je přizpůsobena i jejich výuka. Učí se tak perfektně rozeznávat nepřátelská 

letadla na obloze, jejich schopnosti a možnosti. Plní si své sny, teď jsou z nich malí vojáci. Znají 

jenom honosná hesla, nikdo nemluví o ničivé síle granátů, bolesti a pomalé smrti při zasažení 

kulkou do břicha, o amputacích a vykrvácení v blátě. Některým není ještě ani patnáct a už umí 

zacházet s těžkou armádní technikou.  

 Chlapci ze Sudet se účastní i zlomové bitvy celé II. světové války u Stalingradu. Vzdělání 

přenechává své místo ideologické výchově a posilování ducha národního socializmu. Na vlastní 

kůži zažijí bombardování Drážďan při své cestě k Baltskému moři. Jinak ještě roku 1943 není 

chod školy postupem fronty nijak radikálně narušen. 

 Karta se obrací až v zimě 1944. Chlapci stále častěji opouští školní lavice a jsou vysíláni 

do Protektorátu, kde pomáhají při budování obranných postavení. I když je konec války na 

dohled, dobrovolně se jich mnoho hlásí k armádě. Zatím se jenom o zabíjení učili, ale teď ztrácí 

svou dětskou nevinnost doopravdy. 

 Z rozkazu Říšského inspektora NPEA Augusta Heißmeyera se mají všechny ústavy stát 

poslední baštou nacistického odporu. Ke konci války se uchyluje do ústavu ve Špandavě a okolo 

sebe buduje mladou armádu.Nakonec i on své svěřence zradí a utíká s manželkou směrem 
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k Američanům. I přes heroické snažení se chlapcům nepodaří zvrátit chod dějin ve svůj 

prospěch.  

V posledních dubnových dnech přijíždí do ploskovického ústavu obrněný transportér. 

Důstojník informuje vychovatele a žáky o blížící se sovětské armádě ze severovýchodu. Dává 

jim tedy na výběr. Ti co chtějí, se mohou připojit ke zbytku německé armády a pokusit se 

probojovat k Plzni do amerického zajetí, ostatní  budou ponecháni svému osudu a mají možnost 

se pokusit samostatně dostat ke svým rodinám. Zbylí chlapci i vychovatelé se tak rozprchnou po 

okolí. Část se jich vydá k vlakovému nádraží, ale jejich pouť končí zadržením.   

 V průběhu května přijíždějí již do opuštěného zámku sovětská vojska. Konec projektu 

Nacionálně politicko výchovných ústavů je tak nadobro zpečetěn. 

 Instituce, které měly konkurovat Harvardu či Oxfordu, skončily jenom jako politická střediska 

plné nenávisti. Měly vychovávat elitu národa, ale odešli z ní pouze vojáci.  

 Po válce je možně zesumírovat čísla. Mezi léty 1933 – 45 vzniklo více jak 40 Nacionálně 

politicko výchovných ústavů,  z toho jeden v oblasti Sudet a dva na území Protektorátu Čechy a 

Morava. V posledním roce války je navštěvovalo přibližně 17 tisíc studentů. S nezlomnou vírou 

a minimální výzbrojí pak polovina z nich padla za vůdce a národ, tak jak tomu byli vychováni.     
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Závěr  

 Vraťme se na závěr zpět do současnosti. I když se samozřejmě od doby NPVÚ radikálně 

změnila politická, kulturní a společenská situace, nalezneme i dnes určité společné i rozdílné 

znaky ve formě elitářské výchovy. V tomto smyslu se ale musíme poohlédnout do zahraničí. Na 

našem území se totiž nenachází středisko podobné koncepce. Vyskytují se zde školy, které se tak 

snaží vystupovat, ale je složité přesně definovat jejich pojem „elity“ a stejně se většinou jedná o 

zahraniční soukromé školy. Vzhledem k možnostem výkladu bych tedy rád uvedl jenom obecná 

stanoviska a rozdíly, kterých si lze povšimnou v souvislosti na koncept NPVÚ. 

 1) Jediným společným znakem se jeví izolace a uzavřená společnost při vzdělávání. 

 

2) Dnes se zaměřujeme na utváření vybraných jedinců do vedoucích pozic na základě 

jejich individuality, která je dále rozvíjena. V NPVÚ pro individualitu nebylo místo, 

člověk nalézal svou podstatu pouze ve společnosti a službě většímu celku.  

 

3) Nevytváříme primárně jedince do vojenských, státních a politických oborů, ale spíše 

do obchodních míst. Změnily se tedy podstatně výchovné cíle. 

 

4) Mnohem výrazněji se klade důraz na kvalitu vzdělání, s doplňkovou formou 

zájmových sportovních aktivit.    

 

5) Výše školného dnes bohužel hraje v „elitní“ výchově podstatnou roli, stejně tak jako 

sociální statut rodiny studenta. I když tomu bylo v NPVÚ do jisté míry také, nemělo to na 

přijetí a studium tak výrazný vliv jako se to jeví nyní.  

 

6) V dnešních školách podobného typu bychom jen stěží nalezli tak těžkou povinnou 

pracovní službu jako tomu bylo v NPVÚ. V tomto ohledu lze hledat u NPVÚ souvislosti 

s převzetím zahraničních výchovných metod vzdělávání prostřednictvím práce jako 

například  u Antona Semjonoviče  Makarenka. 

 

7) Pomineme-li šovinisticky rasový a militantní podtext vyskytující se v těchto 

institucích, můžeme narazit na výrazné pedagogické prvky, které se nám tu zachovaly. 

Například propracované mezipředmětové úlohy spojené s praktickými ukázkami a také, 

že vzdělávací směr lze označit jako zážitkovou pedagogiku. 
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 Zajímavostí se taktéž může jevit fakt, že bývalí žáci NPVÚ se nejen dokázali přizpůsobit 

poválečné Evropě, ale dokonce se jim podařilo v ní i proslavit. Příkladem může být Johannes 

Poeppel generálmajor armády Spolkové republiky Německo nebo diplomat a bývalý předseda 

Organizace spojených národů Rüdiger von Wechmar. Mezi studenty jsou dále také zmámí 

němečtí herci, novináři, spisovatelé a umělci, kteří na působení v NPVÚ dodnes vzpomínají a to 

samozřejmě jak v dobrém, tak ve špatném ohledu. Na jednom se však shodují, nebýt těchto 

institucí a jejich tvrdé výchově, která je naučila hlavně sebekázni, nedokázali by svému osudu 

tak dobře vzdorovat.  

 Vzhledem k choulostivé povaze daného tématu a době, o které jsem se snažil vypovědět 

z primárních pramenů, bych viděl hlavní přínos této práce jako další ukázku experimentálního 

vzdělávání mládeže na našem území.  

 Námět na další bádání je zcela jasný, na základě nově objeveným zdrojům informací 

vztahujících se k NPVÚ Sudetenland v archivu ministerstva vnitra bych se rád pokusil zmapovat 

složení pedagogického personálu. Dále je zde možnost rozšířit práci o další dvě dosud 

neprobádaná zařízení tohoto typu na někdejším území Protektorátu Čechy a Morava. 

 S ohledem na koncepci práce a její informační charakter si myslím, že požadované cíle 

byly splněny.    
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