
                                                                                                                                                  
 

Postup PL 1 

Cílem pracovního listu je, aby se žáci 5. – 7. ročníků seznámili se základními informacemi o tvrzi Hanička. 

Nejsnadnějším úkolem je „otočení“ kompasu, přičemž získají písmeno J = JIH, jižně; toto poté zhodnotí 

v doplňování do textu. 

Žáci pokračují doplňováním do textu, kde jim chybí název kóty 985. Pomocí pracovního listu mají dvě 

možnosti, jak to zjistit – doplněním ženského jména do pranostiky a jeho správným dosazením. Zde se 

může vyskytnout, že žáci doplní Aniččin / Annin vrch. V tom případ jim pomohou písmena, která jsou 

rozmístěna volně ve čtverečcích po celém listu. Pokud je správně po řádcích přečtou, dostanou slovo 

„Anenský“. 

V poslední části mají žáci doplnit jméno velitele pevnosti. Jméno naleznou napsané uprostřed PL nejblíže 

centrální stavbě. Číslice 8 – 7 – 5 odkazují na počty písmen ve jméně, aby nedošlo k záměně pořadí 

křestních jmen. 

Posledním úkolem je osmisměrka. Žáci mají za úkol nejprve vyhledat 3 informace => Anenský vrch 

(doplněn z textu), počet objektů tvrze (t. j. centrální budova, z níž vybíhá 5 chodeb do dalších objektů 

=> šest) a iniciály legionáře – velitele (JMN – opět čísla 8-7-5 napovídají pořadí). Potom již žáci vyškrtají 

zbylá slova a řešením je jméno pevnosti – Hanička. 

 

Postup PL 2 

Cílem pracovního listu je získat „tajný kód“, díky němuž se povede žákům / studentům opustit pevnost. 

Tajným kódem je rok výstavby pevnosti = 1936 – 1938. Čísla řešitelé získávají plněním úkolů (nezáleží 

na pořadí). Jelikož se v kódu nachází 5 různých číslic – 1, 9, 3, 6, 8, je pět úkolů povinných a jeden 

dodatkový. V zadání povinných úkolů je vždy napsané, na jakém pořadí se výsledná číslice nachází 

(např. „získej první část tajného kódu“ či „dostaneš páté číslo“ apod.). Výsledné číslice do kódu zapisují 

řešitelé do „krychliček“, které jsou označeny čísly 1, 2, 3, 4 a 5 (1 = první část, 2 = druhá část, …) 

V doplňkovém úkolu, který je určen nejrychlejším řešitelům, jde o vytvoření několika dalších slov 

z písmen slova HANIČKA. 

Předpokladem je, že řešitelé slyšeli výklad / mají základní informace. 

První část – tajenka / křížovka. Řešením je číslo „JEDNA“. Do výsledné tajenky se zapíše do krychličky 

s jedničkou. 

Druhá část – volba, zda jde o pravdivé či lživé tvrzení. Řešením je číslo „DEVĚT“. Řešení je nutné číst 

„zespoda nahoru“. Do výsledné tajenky se zapíše do krychličky s dvojkou. 

Třetí část – matematicko-logická. Na pozadí, v prostoru mezi jednotlivými úkoly, se ukrývá několik čísel. 

Řešitelé je mají za úkol sestupně seřadit a odečíst od sebe. Řešením je číslo tři. Do výsledné tajenky se 

zapíše do krychličky s trojkou. 

Čtvrtá část – řešitelé mají za úkol zjistit 4 slova. Pokud je správně zapíší a seřadí slova dle abecedy, jejich 

poslední písmena tvoří čtvrté číslo. Jedná se o slova: 1/ Rokytnice, 2/ zvrat, 3/ V3S, 4/ Mikuláš => 

seřazeno Mikuláš, Rokytnice, V3S, zvrat => řešením je číslo šest. Do výsledné tajenky se zapíše do 

krychličky se čtyřkou. 



                                                                                                                                                  
 

 

Pátá – poslední povinná – část je vybarvování pojmů, které se váží k tvrzi Hanička. Pokud jsou všechny 

správně vybarvené, měli by řešitelé z vybarvené části usoudit, že se jedná o číslo 8 (pokud skutečně 

vybarví všechna políčka správně). Do výsledné tajenky se zapíše do krychličky s pětkou. 

Bonusovým úkolem je již zmíněný úkol na vymýšlení slov z písmen slova HANIČKA. Řešením jsou slova: 

Hanička, kahan, hana, kniha, nika, ani, Hanka, čin, činka, ač. 

  



                                                                                                                                                  

 

  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                                  

 

  



                                                                                                                                                  

 

Dělostřelecká tvrz Hanička 
 

 

1) Poslouchejte pozorně vyprávění průvodce a doplňte do textu  vynechaná 

slova:  

Kovošrot, 14. září 1936, Röchling, 426, 26 milionů, Kahan, Dny zrady, dohoda 

 

Hanička začala být budována ………........ a její stavba byla dokončena 5.  září 1938. 

Náklady na stavbu tvrze činily ………..  předválečných korun. Posádku mělo tvořit 

……… mužů pod velením majora pěchoty Jaroslava Mikuláše Nováka. 30. září byla 

podepsána tzv. Mnichovská …………., kvůli které muselo československé 

osazenstvo všechny pohraniční  pevnosti opustit. Za okupace Němci testovali na 

objektech tajné zbraně, např. podkaliberní střely …………… nebo výbušný plyn 

Tajfun. Po druhé světové válce zůstala pevnost Hanička opuštěná. V roce 1958 dílo 

zkázy pevnosti dokončil národní podnik ………….. tím, že z dvanácti pancéřových 

zvonů jich šest odtrhl a odvezl. V roce 1969 se  z Haničky                                                                          

stalo muzeum. V roce 1972 pevnost navštívil režisér Otakar Vávra a byly  zde 

natočeny scény do filmu ……………. V roce 1975 byla pevnost uzavřena federálním 

ministerstvem vnitra a začala být přestavována na protiatomový kryt. Přestavba 

probíhala pod krycím jménem ………….. V roce 1995 byly práce na krytu ukončeny a 

z pevnosti se opět stalo muzeum. 

 

2) Zeptej se průvodce a poznamenej si odpovědi: 

 

➢ Kolik tun váží jeden pancéřový zvon? 

 

➢ Co to je „Diamantový příkop“? 

 

➢ Co je označováno jako „prasečí ocásky“? 

 

 

➢ Kolik schodů se musí zdolat cestou do pěchotního srubu RS 76? 



                                                                                                                                                  

3. Napište k objektům jejich názvy: 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

4. Vyznačte v plánku trasu, kterou jste v pevnosti prošli:  

 

 

 

  



                                                                                                                                                  

Tvrz Hanička 

1. Co označoval termín tvrz v minulosti a proč, podle vašeho názoru, mohl ve 20. století 

být přenesen na určitý typ vojenského opevnění? (Mají oba typy tvrze něco společného?)  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

2. Jaký byl význam tvrzí? Proč byly obranné tvrze stavěny na kopcích?  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

2. Přepište část dopisu.1 Po jeho přepsání a přečtení napište, jak se razily štoly objektů a zamyslete se 

nad tím, k čemu mohl vytěžený materiál být využit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 
1 Dopis z archívu pevnosti Hanička, rok 1936  Autor? 



                                                                                                                                                  
 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Co si myslíte, že by bylo nutné zajistit v případě závalu nebo zatopení. Kde a jak se v současnosti 

využívá prevence proti zatopení či závalům? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Pokuste se  jmenovat tři až pět tvrzí, které byly/měly být v pohraničí postaveny: 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

5.  Mapka ČSR z roku 1935.2  Učiňte přibližný  geografický záznam tvrzí, které jste zapsali (např. tečka 

a zač. písmeno): 

 

  

 
2 Dostupné z http://www.stmapy.cz/1935.html 



                                                                                                                                                  
5. Pokuste se o přepis části dopisu. Co se z daného textu dozvídáte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

6.  Vyznačte barevně cestu, kterou jste v tvrzi prošli. 


