ROSTISLAV SOCHOREC
PRVNÍ MRTVÝ VÍTĚZNÉHO ÚNORA
ODKAZ NA DOKUMENT https://www.youtube.com/watch?v=l4OfxZZQ8aU
Filmový dokument je věnován příběhu tatínka pamětníka Rostislava Sochorce a důsledkům,
které měly jeho postoje a činy na osudy dalších členů rodiny. Vyprávění pamětníka, svědka
minulosti, je specifickým školním historickým pramenem, který v tomto případě žákům
zprostředkovává filmový snímek. Jeho koncepce a kráká stopáž (13 minut) je vhodná pro přímé
využití ve vyučovací hodině dějepisu na základní či střední škole. Ideálně jej učitel může využít
jako iniciační a motivační prvek, dokument by měl u žáků probudit zájem o nedávné události,
které zásadně ovlivnily životy jejich rodičů i prarodičů. Mohou se alespoň na chvíli vcítit do
pocitů a prožitků konkrétního člověka, naslouchat jeho vyprávění a přemýšlet o jeho slovech.
Historii tak budou poznávat také v lidské rovině, nikoli jen prostřednictvím faktografických
informací z učebnic.
Časová náročnost:
45 minut, běžná vyučovací hodina
Věk žáků:
14–19 let (9. třída ZŠ, I.–IV. ročník SŠ, kvarta–oktáva osmiletých gymnázií)
Medailon pamětníka a jeho otce
Ing. Rostislav Sochorec (1931)
•
narozen 10. října 1931 ve Starém Městě u Uherského Hradiště
•
otec, poslanec Národního shromáždění, zatčen v únoru 1948, ve vězení zemřel,
rodina stíhána
•
pracoval jako zemědělský dělník na matčině hospodářství
•
v letech 1952–1954 na vojně u PTP
•
od roku 1954 v Hydrometeorologickém ústavu v Brně – technik podzemních a
povrchových vod
•
od roku 1960 v Hydrometeorologickém ústavu v Ostravě – hydrolog
•
od roku 1990 ředitel pobočky ČHMÚ v Ostravě
•
člen a IT pracovník Ústřední rady Svazu PTP – VTNP ČR
•
žije v Ostravě
Zdroj: http://www.pametnaroda.cz/story/sochorec-rostislav-1931-4364

Dr. Ing. Rostislav Sochorec (2. 7. 1900 – 13. 5. 1948) byl již před válkou poslancem
Národního shromáždění za ČSL. Po válce se vrátil do politického života jako přísedící
Zemského národního výboru v Brně a stal se místopředsedou Jednotného svazu zemědělců.
Po 1. volbách v r. 1946 zasedl do parlamentních lavic za ČSL jako poslanec Ústavodárného
národního shromáždění ČSR.
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Přestože požíval poslaneckou imunitu, byl již 23. února 1948 (tedy dva dny před únorovým
pučem) přímo z jednání předsednictva Jednotného svazu českých zemědělců odvlečen
příslušníky StB do vazby. Obvinění bylo na něj vypracováno až 19. března. 23. března byl
z Prahy převezen do věznice v Brně. Zde za nevyjasněných okolností 13. května 1948 zemřel.
Pitva zemřelého byla zakázána a ohledání bylo bez uvedení jména lékaře a bez jeho podpisu.
Tělo zemřelého bylo rodině vydáno v uzavřené rakvi se zákazem jejího otevření.
Dr. Rostislav Sochorec měl jako zemědělský odborník naději stát se ministrem zemědělství.
Nastupující komunistická moc však každého, kdo by při tzv. kolektivizaci zemědělství byl
schopným oponentem, předem odstranila. Takto tedy vypadalo převzetí moci dělnickou třídou,
jinak řečeno nástup diktatury proletariátu.
V roce 1991 byl Dr. Ing. Rostislav Sochorec vyznamenán in memoriam řádem T. G. Masaryka
– I. třídy.
„Československý venkov jest zajisté spolehlivou zárukou v udržování skutečně spravedlivé
demokracie, neboť brázdy našich polí jsou bezpečnými zákopy míru a svobody. A protože
venkov to bude, který bude určovat směr dalšího vývoje, je nutno, aby pochopil, že musí do
houfu, čímž vytvoří nejlepší předpoklady pro konečný cíl, tj. svobodnou, demokratickou,
křesťanskou lásku a solidaritou všech stavů podepřenou republiku duchovně sjednoceného
národa. Bude-li národ potřebovat nové Koziny, dáme mu je!“
z projevu Dr. Ing. Sochorce v Plzni 1947
Zdroj: http://kvhmz.webnode.cz/dr-ing-rostislav-sochorec/

Navrhovaný průběh vyučovací hodiny – projekce, skupinová práce žáků a závěrečné
shrnutí
- Po zahájení hodiny následuje základní uvedení žáků do tématu – osud člověka, který byl svými
názory nepohodlný komunistickému režimu a důsledky jeho chování či postojů pro něj i jeho
příbuzné – v návaznosti na předchozí probrané učivo, v tomto případě na kapitoly věnované
Únoru 1948, jeho důsledkům a první dekádě komunistického režimu v ČSR (5 minut);
- stručné představení snímku „Rostislav Sochorec – První mrtvý Vítězného února“ a jeho
následná projekce ve třídě, žáci se poté rozdělí do pracovních skupin (např. pět skupin ve třídě
s 25 žáky), všichni dostanou za úkol při sledování dokumentu zapisovat své postřehy a
poznámky do první části pracovního listu (15 minut);
- po zhlédnutí dokumentu následuje doplňování odpovědí, poté diskuse v žákovských skupinách,
společné hledání odpovědí na otázky a úkoly v druhé části pracovního listu a jejich písemné
formulování (10 minut);
- zvolený mluvčí každé skupiny prezentuje ve dvou minutách výsledky práce před třídou, učitel
moderuje a zapisuje postřehy na tabuli, následuje shrnutí názorů jednotlivých skupin, uvedení
jednotlivých skutečností do souvislostí (15 minut).
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PRACOVNÍ LIST S ÚKOLY PRO ŽÁKY
I. část
Kdo ve filmu vystupuje... (muž – žena, odhad věku, jméno a příjmení, je to očitý svědek nebo
má informace zprostředkované?)
______________________________________________________________________

Zapisujte do kruhů informace, které zjistíte při sledování dokumentu k jednotlivým
osobám, vztahům, skutečnostem.

PŘÍBĚH OTCE

CHARAKTERISTIKA REŽIMU 1948-1989

DŮSLEDKY OTCOVA
VĚZNĚNÍ A ÚMRTÍ
PRO RODINU

DŮSLEDKY OTCOVA
VĚZNĚNÍ A ÚMRTÍ PRO RODINU
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Kterým tvrzením či skutečnostem jste ve vyprávění pamětníka nerozuměli?

II. část
Formulujte na základě dokumentu SNY A PŘÁNÍ PAMĚTNÍKOVY RODINY v době
komunismu:

_______________________________________________________________________
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Jakým způsobem pamětník hodnotí současný stav české společnosti, její hodnoty, ve
vztahu ke komunistické minulosti a událostem, na které v dokumentu vzpomínal?

Zdroje:
http://kvhmz.webnode.cz/dr-ing-rostislav-sochorec/
http://www.pametnaroda.cz/story/sochorec-rostislav-1931-4364
https://zpravy.idnes.cz/podivna-smrt-prvniho-gottwaldova-mrtveho-nebyla-nikdy-objasnena-py6/domaci.aspx?c=A080225_143716_domaci_jw
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