
Upřímně moc nevím, o čem psát dříve, jestli o tom, jak hrozná byla situace na hranicích nebo o tom, jak se 

lidé snažili přes ně projít, i když věděli, že mohou umřít, anebo o tom, jak je skvělé, že nyní můžeme přes 

hranice státu procházet, jak chceme. 

 Myslím, že svoboda, kterou v dnešní době máme, je vzácná a lidé by neměli zapomínat, co se na 

našem území dělo po 2. světové válce. Za vlády komunistů, kdy byli nepohodlní lidé odstraňováni a hranice 

byly přísně hlídány. Že většina lidí, kteří se pokusili projít přes hranice, nepřežila a jenom málo šťastlivců 

z tohoto velkého množství se dostalo do ciziny. Někteří lidé si ani už neuvědomují, co se tu dělo, když byli 

komunisté u moci, a chtějí je dostat zpátky… 

        Eliška Dvořáková, 9.A 

 

Rozhodně bych si nikdy nepřál něco takového zažít. Pro mě cestování na dovolenou do zahraničí znamená 

opravdu moc. Každý rok o prázdninách pravidelně jedu s mou rodinou na dovolenou do zahraničí. Moje 

máma a teta bydlí v Americe, což znamená, že už bych za nimi nikdy nemohl odcestovat a nikdy bychom se 

už neviděli. 

 Komunisté všem občanům ČR zabavili cestovní pasy a tím zakázali lidem jezdit do zahraničí, protože 

si je chtěli udržet. Na hranice státu nasadili do služeb pohraničníky, kteří dávali pozor na to, aby ze země 

neutekl žádný občan. Do některých oblastí dokonce vkládali ostnaté dráty, což mi přijde dost nehumánní. 

 Přesto v letech 1948 – 1989 z Československa na západ úspěšně emigrovalo až několik stovek tisíc 

občanů. Vezměte si, že někteří se loučili s jejich rodinami, protože po emigraci by se už neviděli, což by pro 

mě bylo velice těžké, neboť svoji rodinu miluji nadevše. 

       Samuel Zoufalý, 9.A 

 

Už vás někdy napadlo, jaké by to bylo, kdyby Česká republika nikdy neměla hranice, kdyby žádný stát neměl 

hranice, jaké by to vlastně bylo, kdyby hranice nikdy neexistovaly? 

 Kdyby hranice nikdy neexistovaly, možná bychom mohli kamkoli a kdykoli cestovat bez starostí, jestli 

jsme si náhodou někde nezapomněli pas, nebo jestli je ještě platný, hned by bylo o starost míň. Vlastně ani 

státy by neexistovaly. Nejspíš by vzniklo něco jako takový velestát, ale kdyby nebyly ani státy, asi bychom 

byli všichni stejní, třeba bychom všichni mluvili stejnou řečí a všichni by si mezi sebou rozuměli, nemuseli 

bychom se učit žádné další jazyky, třeba by se ve škole ani nevyučovala angličtina a němčina, protože by nic 

takového neexistovalo, na druhou stranu by to byla celkem nuda, kdybychom byli všichni stejní, možná by 

v naši zemi vládl mír, anebo naopak anarchie a neustálé boje … 

        Valentina Dorazilová, 9.A 

 

To, co ve mně tento text vyvolal, je určitý pocit štěstí, že jsem se narodil ve 21. století a tyto starosti, o 

kterých se zde zmíním, se mě netýkají. Lidé, co žili v Československu, tedy dnešní České republice, měli 

značnou nevýhodu v mnoha věcech. Jedna z těchto velkých nevýhod vznikla 19. února 1948, když 

ministerstvo vnitra zrušilo platnost veškerých cestovních pasů. Navíc v říjnu toho samého roku byl přijat 

zákon, který definoval nedovolené překročení státních hranic jako trestný čin. O necelý rok později, jako 

takovou třešničku na dortu, komunistická diktatura odebrala občanům republiky právní nárok na získání 

cestovního dokladu.  



 Momentálně je rok 2018 a od tohoto období uběhlo už asi 70 let. Myslím si, že v dnešní době už je to 

pro ty, co tuto dobu nezažili, téměř nepředstavitelné. Představte si, jaké by to jen asi bylo, kdybychom 

nemohli jen třeba na prázdniny s rodinou k moři nebo bychom nemohli poznat žádné vzácné památky… 

         Erik Danko, 9.A 

 

Železná opona, co k tomu říct, doufám, že už se tahle doba nevrátí a nebudu se muset bát například toho, že 

když chci jet na dovolenou, tak to bude boj o život. Myslím, že svoboda je jedno ze základních práv člověka a 

neměl by je nikdo porušovat… 

         Sára Kratochvílová, 9.A 

 

Tehdy se toho dělo hodně. Tolik lidí umřelo. Nevím, jestli bych dokázala opustit svoji rodinu, měla bych 

špatný pocit, který by mě každý den pronásledoval: „Nechala jsem tam svoji rodinu v tom neklidu a 

nebezpečí.“ Stejně útěk přes hranice byl docela složitý, museli jste znát terén, služby pohraničníků… 

 Nejvíce se mi líbil třetí článek o Ladislavu Ziburovi. Vydat se do Říma nebo přes Turecko do 

Jeruzaléma chce velkou odvahu a sílu. Tady vidíte, jaký rozdíl je mezi letadlem, kdy jste za cca tři hodiny 

tam, a chůzí cesta trvá několik týdnů. Podívejte se, jaký máme dneska komfort a jak lehce můžeme přejít, 

přejet nebo přeletět hranice.  

         Anna Nekudová, 9.A 

 

Během toho, co jsem četla první text, jsem přemýšlela, jak se asi lidé v dřívější době museli cítit. Dle mého 

názoru byli stísnění a toužili poznat a vidět, jak to vypadá za hranicemi. Přijde mi hrozné, že na hranici 

zemřelo tolik lidí naprosto bez důvodu… 

 Je zajímavé číst příběhy lidí, jak se snažili dostat přes hranice, jak to pro ně bylo těžké. Je ale 

poznat, že jim záleželo na útěku za svobodou, cestu přes hranice měli vymyšlenou do posledního detailu …

  

         Vladimíra Bilošová, 9.A  

 

Je to vůbec možné, co se dříve dělo? Tuhle otázku jsem si položil hned, co jsem daný text dočetl. Vžil jsem se 

hned do několika událostí. První byla ta, jak se lidé snažili utíkat přes hranice, jelikož to bylo hodně těžké. 

Bylo tam spousta překážek, jako třeba přejít přes pohraničníka, ocelové ploty pod napětím, nástrahy, 

alarmy. Pokud útěky nebyly promyšlené, myslím si, že lidé neměli moc velkou šanci na úspěch.  

 Na druhou stranu to ani ti hraničáři neměli lehké, protože být na stráži a mít oči otevřené by nikdo 

dlouhodobě nevydržel, proto si zaslouží menší obdiv. Oni to vlastně nedělali proto, že chtěli, ale protože 

k tomu byli donuceni. 

          Eda Lichka, 9.A  

 



Dozvěděl jsem se, jak ta doba byla zlá … Poté tam ale byl text o tom muži, který šel do Jeruzaléma pěšky. 

Nevím, proč jsme to museli číst. Přišlo mi to jako strašné odskočení od tématu. Samotný titulek byl tak 

špatný, že by uchvátil maximálně důchodce čekajícího v řadě u pokladny. Texty byly zajímavé, ale nechápu, 

že jsme se dostali od komunistů a přecházení hranic k chlápkovi, který přechází z Brna do Jeruzaléma… 

        Josef Kyselka, 9.A 

 

Ostuda! Československá vláda, i po zničující 2. světové válce, nejde lidem zrovna vstříc. Mluvím o 

pohraničních hlídkách, které naši zemi sužovaly po velkou část vlády komunistů. Ostnaté dráty s životu 

nebezpečným elektrickým napětím, nejdrastičtější bezpečnostní opatření a tzv. samostatně útočící psi, 

zkráceně SUPi, před kterými nebylo úniku. A to je jen zlomek z útrap a nesnází, které na vás tehdy čekaly, 

pokud jste chtěli emigrovat. Celkově nemohu pochopit, jak mohl někdo být tak bezcitný a vůbec nebrat 

ohledy na lidské právo a zacházet s lidmi jako se zvěří. .. 

 Jsem velice rád, že tento režim už desítky let není u moci a že jsem se narodil v době, kde už se tyto 

praktiky neuplatňují. Dnes sice všichni nadávají, jak je dnešní vláda zkorumpovaná a nedrží slovo, ale když 

se nad tím zamyslíme, zjistíme, že si žijeme vcelku normálně, máme dostatek prostředků a nic zásadního nám 

nechybí. 

        Filip Čtvrtečka, 9.A 

 

…To, co jsem pochopil, bylo, že komunisti chtěli, aby se všichni měli stejně, což v jejich očích neznamenalo, 

že z chudých udělejme bohaté, nýbrž že z bohatých udělejme chudé. Pokud měl někdo velký dům, byli k němu 

nastěhováni cizí lidé, protože bylo zbytečné, aby jeden člověk bydlel sám třeba v třípatrovém domě, a 

nezajímalo je, jestli ten člověk dříve pilně pracoval, aby si ho mohl dovolit koupit. 

 Další částí jsou udavači, tito zákeřní lidé jednoduše udávali ostatní, kteří např. připravovali útěk 

nebo špatně mluvili o režimu nebo uráželi vysoce postavenou osobu… 

        Filip Hlaváč, 9.A 

 


