
Reportáž – Studentská exkurze do Berlína 

Dne 30. 10. proběhla odborná exkurze do Berlína se zaměřením na výročí roku 2019. Studenti 

bakalářského oboru Německý jazyk a literatura tak měli možnost rozšířit své vědomosti o 

klíčových okamžicích německých dějin a také zpestřit si výuku příjemným výletem do 

podzimního Berlína. Jaká místa jsme během exkurze navštívili, jaké překvapující poznatky na 

nás čekaly a proč je dle našeho názoru třeba brzy vymyslet něco podobného, se dozvíte 

v následující reportáži, kterou se pokusím napsat co nejméně středoškolským způsobem. 

Vše začalo už před rokem, kdy jsme se s kolegou Lukášem Felbrem v jednom z 

našich telefonických hovorů rozhodli podat žádost o stipendium na rozvojovou činnost 

z vnitřní soutěže FF UK. Oba jsme studenti a ti dle pravidel měli hranici maximálního 

rozpočtu nastavenou velmi nízko, proto nám dalo docela dlouhého přemýšlení, jaký z nápadů, 

které k nám postupně přicházely, vybrat. Nakonec vyhrála exkurze do německého hlavního 

města pod podmínkou, že bude jednodenní, ale pokusíme se ji naplit co nejvíce zážitky. Tu 

obrovskou škálu památek, muzeí a jiných míst stojících za návštěvu jsme omezili na ta, jež se 

pojí s významnými výročími, která si Německo v roce 2019 připomíná. 

Jelikož se jednalo o první výjezdní akci, kterou jsme s kolegou organizovali pro 

někoho jiného než sebe, nešlo vše tak úplně po másle, jak jsme na začátku věřili… Nakonec 

se ale podařilo objednat jízdenky, rezervovat prohlídky a sestavit natolik zajímavý program, 

že účastníci akceptovali odjezd ve 03:30 ráno a příjezd ve stejný den chvíli před půlnocí. 

V Berlíně se nás tak ocitlo doslova víc než dost a exkurze mohla začít!  

Prvním objektem naší návštěvy se stal památník Berlín-Hohenschönhausen, kde jsme 

nejprve samostatně absolvovali prohlídku stálé expozice Inhaftiert in Hohenschönhausen, jež 

přibližuje osudy lidí, kteří zde byli souzeni, vyslýcháni, vězněni a následně odváženi do 

gulagů. Před prohlídkou všichni dostali audioguidy, umožňující získat informace o každém 

exponátů a přizpůsobit si prohlídku na míru svému zájmu. Prostory bývalého vězeňského 

komplexu, zahrnující cely, místnosti s odposlechovou technikou nebo kanceláře nejvyšších 

představitelů Stasi, bylo možné vidět v rámci komentované prohlídky s průvodkyní, která 

studenům popsala fungování věznice za dob existence NDR, osvětlila roli psychologie při 

výsleších a přiblížila několik příběhů konkrétních vězňů. 

Po připomenutí 30 let od pádu Berlínské zdi jsme se přesunuli do Berlínské galerie, 

kde se k příležitosti 100letého výročí výtvarné školy Bauhaus koná speciální výstava, 

ukazující nejvýznamnější díla současných i legendárních umělců daného směru, a to i ta, jež 

doteď veřejnosti nikdy prezentována nebyla. Celkově výstava vychází z podstaty Bauhausu 

jakožto komplexního výtvarného proudu, a tak prezentuje exponáty z oblasti malířství, 

sochařství, filmu, fotografie, ale hlavně běžného praktického života, jako například legendární 

konvičky Marianne Brandtové či typické odpočinkové židle, bez nichž se nyní neobejde snad 

žádná kancelář. 

Po dvou informačně i emočně nasycených výstavách jsme se rozhodli zařadit menší 

procházku po centru Berlína, a to hlavně poté, co jsme zjistili, že většina z účastníků zájezdu 

byla v německém hlavním městě úplně poprvé! Zamířili jsme tedy přes Checkpoint Charlie 

kolem Památníku holocaustu na Potsdamer Platz, odtud k Reichstagu a Braniborské bráně 

s výhledem na třídu Unter den Linden, odkud jsme se pak svižným tempem přesunuli do 

přírodovědného Museum für Naturkunde. Zde totiž probíhá speciální výstava hornin 



k 250. narozeninám přírodovědce Alexandra von Humboldta, jehož zásluhou se do Německa 

dostalo přes tisíc různých hornin, minerálů a polodrahokamů. Kromě osobních věcí 

přírodovědce jsme tu viděli exponáty nerostů z nejrůznějších koutů světa – od Namibie přes 

Kavkaz až po Jižní Ameriku.  

V 18:00 zavírají v Německu skoro všechna muzea, a tak se i náš výlet přiblížil ke 

konci. Vydali jsme se na nádraží, kde na nás čekal autobus zpět do Prahy. Během 

pětihodinové jízdy všichni jeden po druhém upadli do hlubokého spánku, a tak ani nedošlo na 

pořádné kolektivní zhodnocení cesty. Ze zaujetí, které bylo patrné v průběhu celé exkurze, 

jsme ale s kolegou vydedukovali, že jsou všichni spokojeni. A nemýlili jsme se – už druhý 

den mi přistávaly ve schránce emaily s pozitivními reakcemi a dotazy, kdy bude „něco 

dalšího“. Je zatím těžké určit kdy přesně, ale někdy určitě! I když univerzita už není 

gymnázium, kde se na exkurze jezdilo doslova povinně, něco na těch výletech, ukazujících 

studované téma trochu jiným způsobem, přeci jen bude…  

Na závěr bychom ještě chtěli moc poděkovat Dr. Štěpánu Zbytovskému za podporu 

našeho nápadu při podávání žádosti o grant a samozřejmě také Filozofické fakultě UK za 

přidělení stipendia, z nějž jsme pokryli veškeré cestovní náklady a poplatky za vstupné! 

 

Za organizátory: Líza Getta          

 

 

 


