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Anotácia:
Metodika bola vytvorená pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Je zameraná na
pochopenie a precítenie hraníc slobody v komunistickom režime cez tému cestovania a prechodu
hraníc. Rolová hra sa odohráva na hraničnom priechode Bratislava - Petržalka, ktorý bol jediným
cestným hraničným priechodom na Západ na území Slovenska. Žiaci sa v rámci prípravy na rolovú
hru dozvedia viac o každodennom živote pred rokom 1989, o obmedzeniach, s ktorými sa stretával
každý, kto chcel cestovať, o byrokratických procedúrach, ktoré sťažovali cestovanie, ale aj o
nelegálnych prechodoch hraníc a brutalite režimu voči tým, ktorí chceli opustiť Československo a
emigrovať na Západ. Cieľom je lepšie pochopenie hodnôt slobody pohybu, úcty k ľudskej
dôstojnosti, a právneho štátu, ktoré si v súčasnosti užívame aj vďaka Nežnej revolúcii.
Metodiku je možné využiť aj pre žiakov 9.ročníka základných škôl, podľa uváženia učiteľa.
Vhodný počet žiakov v triede pre danú aktivitu je 15 – 35.

Predmety a témy, ktoré materiál pokrýva:
Dejepis: obdobie komunistického režimu v Československu, najmä obdobie tzv. “reálneho
socializmu”, Nežná revolúcia 1989 a zmeny, ktoré predstavovala pre bežných ľudí;
Občianska náuka a etická výchova:

ľudské a občianske práva v Ústave SR a ich praktické

uplatnenie, pojem ľudskej dôstojnosti, pojem právneho štátu.

Obsah materiálu:
1. Príprava na rolovú hru: 1 vyučovania hodina
2. Rolová hra s diskusiou: 1-2 vyučovacie hodiny
3. Návrhy na sprievodné aktivity a diskusie - podľa uváženia učiteľa
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1. Príprava na rolovú hru
Ciele hodiny:
-

Poskytnúť žiakom viac informácií o tom, ako sa žilo v r. 1987 (cestovanie, nakupovanie,
voľný čas, škola, médiá, apod.);

-

Diskutovať so žiakmi o rôznych oblastiach života v tom čase a o rozdieloch v spôsobe
života vtedy a dnes;

-

Pomôcť žiakom lepšie sa vžiť do rolí v situácii na hranici.

Kompetencie:
-

Schopnosť prepájať a spracovať informácie z rôznych zdrojov a médií;

-

Zručnosť diskutovať a argumentovať;

-

Zručnosť formulovať vlastné myšlienky a názory;

-

Porozumenie odlišností medzi fungovaním spoločnosti pred 1989 rokom a dnes.

Príprava na hodinu - domáca úloha pre žiakov:
Učiteľ požiada žiakov, aby si na hodinu priniesli artefakty z 80-tych rokov minulého storočia
spojené s cestovaním, nakupovaním, médiami, či trávením voľného času. Takými predmetmi môžu
byť napr. “walkman”, kazetový prehrávač s kazetami, časopis BRAVO, cestovný pas s výjazdnou
doložkou, rôzne formuláre (napr. žiadosť o devízový prísľub), dokumenty (napr. posudok od
zamestnávateľa k vycestovaniu, vyjadrenie Komunistickej strany, Socialistického zväzu mládeže,
apod.), katalógy cestovných kancelárií, apod. Pri hľadaní týchto predmetov majú žiaci zozbierať
spomienky rodičov či starých rodičov na to, ako sa v tom čase cestovalo, nakupovalo, čo bolo
treba v súvislosti s cestovaním vybaviť, čoho sa báli a ako to riešili. Žiaci môžu nahrať aj krátke
rozhovory s rodinnými príslušníkmi, či tiež video, alebo si zapísať či odfotiť získané informácie.
Príprava učiteľa:
Pozrite si materiál pre učiteľov – Železná opona (Príloha 1). V prípade záujmu pozrite aj ďalšie
zdroje, ich zoznam nájdete v závere príručky.
Pomôcky: Dataprojektor, reproduktory, pripojenie na internet.
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Priebeh hodiny:
●

Overenie, ako žiaci vykonali domácu prípravu, či niečo priniesli, či sa len rozprávali s
príbuznými. Zatiaľ neprebieha diskusia o obsahu, iba o tom, čo žiaci doteraz získali. (5 min)

●

Učiteľ pustí žiakom nasledovné video , min. 8:40-18:38 (10 min)
https://youtu.be/8Vc73-vecRI?t=521

●

Žiaci sa rozdelia do malých skupín (4-5 osôb). Každá skupina v diskusii hľadá odpovede na
nasledovné otázky:
-

Čo vás zaujalo/prekvapilo?

-

Bolo tam niečo také, o čom vám hovorili rodičia či starí rodičia? Čo ste od nich zistili
(v rámci domácej úlohy)?

-

Ako sa podľa vás cítili ľudia prechádzajúci hranicu?

-

Ktoré ľudské práva a slobody sa na hranici vtedy porušovali? V mene akých
hodnôt?

Učiteľ obchádza skupiny a môže pomôcť doplňujúcimi otázkami či jemne usmerniť
diskusiu. (10 min)
●

Diskusia a záver učiteľa: Každá skupina povie jeden postreh, ktorý je pre nich najdôležitejší,
príp. ukáže zaujímavý artefakt, ktorý niekto zo skupiny priniesol v rámci domácej úlohy. Ak
získali zaujímavý rozhovor či iný poznatok od príbuzných, môžu ho pustiť/ukázať zvyšku
triedy. V rámci komentovania odpovedí skupín učiteľ môže urobiť krátku prednášku z
informácií v materiáli Príloha 1 - Železná opona. (15 min)

Záver učiteľa:
V komentároch k postrehom žiakov treba zdôrazniť, že hoci rôzni ľudia môžu mať rôzne zážitky
a na mnohé sa môžu s odstupom času pozerať s humorom či nostalgiou, faktom zostáva, že
sloboda pohybu bola v Československu 80-tych rokov veľmi limitovaná. Asi najväčším problémom
doby pred r. 1989 však bol neexistujúci právny štát, zahmlenosť pravidiel a svojvôľa ich
uplatňovania predstaviteľmi štátu. To veľmi potláčalo ľudskú dôstojnosť, lebo v snahe prežiť sa
ľudia nevyhnutne uchyľovali k malým či väčším klamstvám a podvodom.
Pozor!
V diskusii sa môžu objaviť názory stierajúce rozdiely medzi súčasným politickým systémom a tzv.
“reálnym socializmom”. Napr., že veď aj dnes sa na hranici s Ukrajinou kontroluje batožina a
cestovné doklady. Učiteľ by mal byť schopný v diskusii poukázať práve na pocit strachu a
poníženia, ktorý pramení z nejasných pravidiel. (Vo video-ukážke niektorí opýtaní prejavujú
známky nervozity.) Samotná kontrola nemusí byť nevyhnutne ponižujúca (zažívame ju na letiskách
po celom svete), ide o to, či vopred vieme, čo je dovolené a čo zakázané, aké sú postihy a kde sa
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môžeme odvolať, prípadne sťažovať, keď s postupom úradníka nesúhlasíme. Toto počas
komunistického režimu neexistovalo.
Modifikácie hodiny:
Namiesto ponúknutej videoukážky môže učiteľ ukázať žiakom úryvok z filmu Občanský průkaz,
ktorý zobrazuje pokus rodiny jedného z hlavných hrdinov o emigráciu. https://bit.ly/2p3Dmgt
V ukážke (hoci je to hraný film) je verne zobrazená atmosféra na hranici, napäté ticho a strach.

2. Rolová hra s diskusiou
Ciele hodiny:
-

Precítiť situáciu prechodu cez hranice cez osudy rôznych pravdepodobných postáv;

-

Spracovať emócie a získané informácie a vyvodiť z nich závery o tom, ako vyzeralo
cestovanie v danom období;

-

Na praktických príkladoch demonštrovať potláčanie ľudských práv a slobôd v
každodennom živote na Slovensku pred Nežnou revolúciou.

Kompetencie:
-

Zručnosť diskutovať a argumentovať;

-

Zručnosť formulovať vlastné myšlienky a názory;

-

Porozumenie odlišností medzi fungovaním spoločnosti pred r. 1989 a dnes;

-

Spracovanie emocionálneho zážitku z rolovej hry a vyvodenie kognitívnych záverov.

Príprava na hodinu - domáca úloha pre žiakov:
Učiteľka vopred rozdá žiakom materiál Železná opona: Sprievodný text pre študentov
(Príloha 2) a požiada ich, aby si ho pred hodinou prečítali.
Príprava učiteľky:
Učiteľka pripraví opisy jednotlivých postáv na samostatné papiere v zodpovedajúcom množstve,
ako aj materiál Kontext: Bratislava v r. 1987 (Príloha 3) pre každého žiaka. Pripraví tiež
pomôcky na vytvorenie postáv (pozri nižšie). Zvolí vhodné miesto na rolovú hru, v prípade, že je
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to učebňa, zabezpečí dostatok miesta na pohyb. Podľa počtu žiakov v triede si premyslí, či zaradí
všetky roly, prípadne ktoré vypustí.
Pomôcky:
-

Materiál Kontext: Bratislava v r. 1987 (Príloha 3) rozmnožený pre každého žiaka

-

Materiál Situácia (Príloha 4) rozmnožený pre každého žiaka

-

Opisy rol jednotlivých postáv (Príloha 4) v zodpovedajúcom množstve pre tých, čo budú
hrať role

-

Nástroj pre pozorovateľov (Príloha 5) pre každého pozorovateľa

-

Pomôcky na prípravu kostýmov a rekvizít (novinový papier, papierová lepiaca páska,
farbičky, fixy, biele a farebné papiere, apod.)

-

Rekvizity, ktoré priniesli žiaci z domu v rámci domácej úlohy a môžu sa hodiť pri
vytváraní postáv (napr. dobové doklady, časopisy, drobná elektronika, súčasti odevov,
cestovné tašky, apod.)

-

Nalepovacie papierové štítky - menovky

Pozor!
Je dôležité, aby žiaci mali čas, priestor, a materiál na prípravu kostýmov a rekvizít. Hoci sa to
môže zdať ako márnenie času, kostýmy a rekvizity pomáhajú vžiť sa do roly, daného času a
situácie. Taktiež pri vytváraní rekvizít kladú otázky, ktoré pomáhajú predstaviť si rôzne detaily z
minulosti: “Ako vyzerala cestovná doložka?”; “Mali pohraničníci zbrane?” “Čo presne kontrolovali
colníci?” apod.
Priebeh hodiny:
Aktivita zaberie dve po sebe idúce vyučovacie hodiny. Rozpísanie na časové úseky je len
orientačné, reálny čas na jednotlivé kroky závisí od veľkosti a dynamiky skupiny žiakov.
1) Úvod do kontextu rolovej hry (10 min)
2) Rozdelenie rolí (15 min)
3) Príprava rekvizít a kostýmov (20 min)
(Prestávka)
Príprava rekvizít a kostýmov - pokračovanie (10 min)
4) Prehrávanie rolovej hry (20 min)
5) Diskusia a záver (15 min)
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1) Úvod do kontextu rolovej hry
Učiteľka vysvetlí, ako bude hodina prebiehať. Žiaci dostanú na prečítanie materiál Kontext:
Bratislava v r. 1987. V krátkej diskusii s triedou učiteľka zosumarizuje, čo si zapamätali z textu
Železná opona a prípadne čo bolo pre nich nové v práve prečítanom materiáli. Môže sa tiež
odvolať na predchádzajúcu domácu úlohu, teda rozhovory s príbuznými žiakov. Následne im
prerozpráva obsah materiálu Situácia: kde sa nachádzame, v akom čase, akom priestore, akú
scénu budeme prehrávať. Tento materiál tiež rozdá všetkým žiakom.
Pozor!
Opis situácie aj jednotlivých rolí je zjednodušený pre účely porozumenia a spracovania na úrovni
študentov stredných škôl v súčasnosti. Nie všetky dobové procedúry, právne, či faktografické
detaily sú preto v týchto opisoch odzrkadlené. Postavy a ich mená sú vymyslené.

2) Rozdelenie rolí
Učiteľka vždy najprv pomenuje jednotlivú postavu (alebo skupinu postáv), prezradí o nej niečo,
ale nie príliš veľa detailov, to by uškodilo hre. Následne sa opýta žiakov, kto by si chcel takú
postavu zahrať. Ak žiaci váhajú, nabáda ich k rozhodnutiu, ale nikoho nenúti do roly, a takisto
nedovolí, aby žiaka či žiačku “dotlačila” do roly skupina napriek tomu, že hrať nechce. Ak sa na
nejakú rolu nevie násť “herec”, preskočí ju a pokračuje ďalšou, môže sa k nej vrátiť na konci.
Takto postupuje, až kým sú všetky roly obsadené. Každý “herec” dostane opis svojej roly a
papierový lepiaci štítok, ktorý si prilepí na oblečenie a označí menom svojej postavy. Žiaci a
žiačky, ktorí rolu nedostali, sa rozdelia k jednotlivým “hercom” a pomáhajú im v príprave na rolu.
Pozor!
Každá postava (či skupina postáv) má poznať iba svoju rolu, nie role ostatných.
3) Príprava rekvizít a kostýmov
Jednotlivé tímy (“herci” a ich pomocníci) sa rozmiestnia v rôznych kútoch triedy a pripravujú sa
na role. Z prineseného materiálu si vyrábajú potrebné rekvizity (napr. cestovné doklady,
uniformy, výzbroj a výstroj, obsah batožiny, odev charakteristický pre danú postavu apod.).
Učiteľka pomáha skupinám dobre sa pripraviť, odpovedá na otázky, prípadne usmerňuje, aby
žiaci “neuleteli” vo svojej fantázii.
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Scéna: V strede triedy žiaci upravia stoličky tak, aby predstavovali autobus, trochu ďalej budú
stolíky colníkov, v kúte triedy môže byť vypočúvacia miestnosť, príp. miestnosť na osobné
prehliadky.
Na konci prípravy sa hrané postavy umiestnia na svoje miesta (cestujúci a šofér do autobusu,
pohraničníci a colníci na svoje stanovištia). Žiaci, ktorí nehrajú, dostanú pozorovacie hárky a
učiteľka všetkým vysvetlí, že budú pozorovať a nezasahovať do hry. Dohodne si so žiakmi signál,
ktorým začne a ukončí prehrávanie hry (tlesknutie, píšťalka, gong, apod.).
4) Prehrávanie rolovej hry
Po zaznení gongu sa hra začína. Učiteľka sa snaží do priebehu hry nezasahovať, môže však
odpovedať na otázky. V prípade, že dôjde k situáciám, ktoré by znamenali neprimerané násilie či
ponižovanie, zasiahne a usmerní hru.
Pozor!
Zmyslom hry okrem iného je, aby žiaci na vlastnej koži pocítili diskomfort, neistotu a poníženie,
ktoré boli bežnou súčasťou postupu príslušníkov colnej či hraničnej stráže v tých časoch. Je
pravdepodobné, že žiaci hrajúci role, ktoré majú v rukách veľkú moc, budú mať sklon túto moc
zneužívať. Do istej miery je to dobre, takéto situácie budú materiálom pre následnú diskusiu. Je
však na skúsenosti učiteľa a jeho poznaní jednotlivých žiakov a žiačok v triede, aby zasiahol,
keby hrané psychické či fyzické násilie prekračovalo hranice hry.
Po cca 20 min. Učiteľka prehrávanie hry ukončí dohodnutým signálom. Žiaci sa usadia v triede
do kruhu alebo tak, aby na seba všetci videli. Nechajú si ešte kostýmy a menovky s menami
postáv.
5) Diskusia a záver
Učiteľka vedie diskusiu podľa nasledovnej štruktúry. Ak sú žiaci vzrušení a chcú hovoriť, upokojí
ich a ubezpečí, že všetci dostanú slovo.
a) Otázka k “hercom”: Ako ste sa cítili v tej roli? Bolo to ľahké, či ťažké, príjemné, či
nepríjemné hrať takú postavu?
b) Po skončení tejto časti si žiaci dajú dolu menovku s postavou a učiteľka ich upozorní, že
už nie sú postavami, ale opäť sami sebou.
c) Otázka k pozorovateľom: Ako hra prebiehala? Čo sa postupne dialo? Čo ste si všimli?
“Herci“ môžu doplniť.
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Pozor!
Je dôležité, aby v diskusii žiaci “vyšli z role”, čomu môže pomôcť oslovovanie, napr. Namiesto
“Jana, ty si urobila…” hovoriť dôsledne “Jana, tvoja postava urobila…”
d) Otázka ku všetkým: Aké ciele mali jednotlivé postavy? Dosiahli svoj cieľ? Ktoré áno, ktoré
nie, a prečo?
e) Myslíte si, že toto prebiehalo podobne ako v realite v minulosti? Prečo áno, prečo nie?
Záver učiteľky:
V závere učiteľka zosumarizuje najdôležitejšie postrehy žiakov a žiačok, najmä tie, ktoré sa týkali
zneužívania neobmedzenej moci zo strany predstaviteľov štátu na jednej strane a tiež pocitu
bezmocnosti a poníženia na strane cestujúcich. Pravdepodobne najdôležitejším rozdielom medzi
reálnou situáciou na hranici v r. 1987 a hrou bude to, že mladí ľudia inštinktívne protestujú proti
násilnému zaobchádzaniu, počas hry sa zrejme budú brániť vykonávať niektoré z ich pohľadu
nezmyselné úkony, apod. V r. 1987 sa procedúry na hranici odohrávali v napätom tichu a
nervozite, čo dobre ilustruje ukážka z filmu Občanský průkaz. Nedostatok práv sa prejavoval
najmä neexistujúcimi procedúrami na ich ochranu a neexistujúcimi obmedzeniami moci štátnych
úradníkov či príslušníkov ozbrojených síl.
Modifikácie hodiny:
Podľa toho, v rámci akého predmetu rolovú hru realizuje, v záverečných komentároch učiteľka
zdôrazní historický kontext a rolu udalostí Nežnej revolúcie, prípadne význam akcií ako pochod
“Ahoj Európa”.1 V kontexte občianskej náuky či etickej výchovy zas kladie dôraz na pojmy ako
ľudská dôstojnosť, obmedzenie moci, právny štát, či praktický zmysel práv zakotvených
v Ústave SR.

Ladislav Snopko: Ahoj, Európa, alebo pád železnej opony v Československu. In: Miroslav Pollák (ed.), Ploty, múry,
hranice. O.z. Krásny Spiš, Levoča 2017, s. 480-481.
1
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3. Návrhy na sprievodné aktivity a diskusie
V prípade, že má učiteľ väčší časový priestor pre témy spojené s touto rolovou hrou, môže
naplánovať napríklad aj takéto sprievodné aktivity:
3.1 Pozeranie filmu Občanský průkaz s diskusiou
Film zobrazuje osudy štyroch mladých ľudí a veľmi realisticky vykresľuje každodennosť 80-tych
rokov minulého storočia v Československu. Film možno nájsť online na tomto linku:
https://www.dailymotion.com/video/xp5tl7 (1. časť)
https://www.dailymotion.com/video/xp5qsc (2.časť)
Je dôležité po pozretí filmu so žiakmi diskutovať o tom, aké dôsledky mali rôzne represívne
opatrenia komunistického režimu na život bežných ľudí, osobitne mládeže.
3.2 Výlet k Pamätníku slobody
V Devínskej Novej Vsi, v okolí Cyklomostu Slobody sa nachádzajú zvyšky “železnej opony” pamätník obetiam a turistická trasa, pri ktorej možno priamo v teréne pozorovať zvyšky stavieb
z minulosti, slúžiacich na ochranu štátnych hraníc. V oblasti je upravená cyklotrasa, dá sa tam
dopraviť mestskou dopravou a dá sa spojiť napríklad s výletom na Devín. Podrobnejšie
informácie možno nájsť na internete, napríklad v článku
https://bratislava.sme.sk/c/20825465/pozor-hranicne-pasmo-vstup-len-na-povolenie.html
Pri pamätníku sa nachádzajú aj altánky s lavičkami, kde si môže učiteľ s triedou sadnúť a viesť
diskusiu o tom, čo práve navštívili.
3.3 Ďalšie aktivity v učebni
Súbor aktivít k témam danej rolovej hry obsahuje publikácia Dejepis. Metodická príručka pre
učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ. RAABE 2017. Relevantné kapitoly sú najmä: 4. Sloboda a
zodpovednosť, 10. Komunizmus.
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Dobrým zdrojom informácií o rôznych aspektoch hraníc pred r. 1989 je zbierka esejí


Miroslav Pollák (ed.): Ploty, múry, hranice. O.z. Krásny Spiš, Levoča 2017
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(ed.): Ploty, múry, hranice, O.z. Krásny Spiš, Levoča 2017, s. 30-33.
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Ploty, múry, hranice. O.z. Krásny Spiš, Levoča 2017, s. 46-50.



Ján Ohorčák: Toto je východná schengenská hranica. In: Miroslav Pollák (ed.): Ploty, múry,
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Ľubomír Morbacher: Zabíjanie na železnej opone ako dôsledok systémového
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Michal Štefanský a Jozef Žatkuliak: Slovensko od roku 1985 do novembra 1989. In: Jozef
Žatkuliak a kol., November 1989 a Slovensko - Chronológia a dokumenty (1985-1990),
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Zuzana Fialová a Dušan Ondrušek: Komunizmus. In: Dejepis - Metodická príručka pre
učiteľov 9. ročníka ZŠ a Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ, Bratislava, RAABE 2017.

Články v novinách a časopisoch:


Miro Kern: Pred tridsiatimi rokmi na hranici ľudí trhali psy, teraz zverejnili zodpovedných.
Denník N, 8. augusta 2016, online: https://dennikn.sk/531223/pred-tridsiatimi-rokmi-nahranici-ludi-trhali-psy-zverejnili-zoznam-tych-co-za-to-zodpovedaju/?ref=in



František Mikloško: O bratislavskom námestí vrážd a udavačov. Denník N, 31. júla 2019,
online: https://dennikn.sk/1542134/o-bratislavskom-namesti-vrazd-a-
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Erik Oravec: Cestovanie pred 17. novembrom 1989. Po vydaní katalógu sa pred
cestovkou od rána tvorili dlhé rady ľudí. Firotour Idem, 17. novembra 2017, online
https://www.firotour.sk/idem/clanok/cestovanie-pred-17-novembrom-1989



Roman Cuprik: Cez hranice utekali zúfalci, ostatní si to vedeli vybaviť. SME, 15. Novembra
2016, online https://domov.sme.sk/c/20385351/cez-hranice-utekali-zufalci-ostatni-si-tovedeli-vybavit.html



Lucia Praus Krbatová: Budila ho streľba aj svetlice. Žil vedľa ostnatého drôtu, jeho deti ho
prestrihávali. SME, 15.novembra 2016, online https://domov.sme.sk/c/20385164/budilaho-strelba-aj-svetlice-zil-vedla-ostnateho-drotu-jeho-deti-ho-prestrihavali.html?ref=avcenter



Patrik Dubovský: Tiene ŠtB, KSČ a ich spolupracovníkov. SME 28. júna 2019, online
https://komentare.sme.sk/c/22153378/preco-je-culen-pred-uradom-vlady.html



Jana Liptáková: na mieste posledných zvyškov železnej opony. SME 18. mája 2018, online
https://bratislava.sme.sk/c/20825465/pozor-hranicne-pasmo-vstup-len-napovolenie.html

4.2 Pre žiakov


Wikipédia o cestovných dokladoch:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%A1_dolo%C5%BEka



Ján Žatko: Krvavá hranica, Týždeň v Devínskej 16. novembra 2018, online
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Ako by vyzeralo Slovensko, keby tu bol ešte stále socializmus?
https://www.youtube.com/watch?v=h7oy6484_z4&t=4s
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Príloha 1:

Železná opona:
Jej vytváranie, fungovanie a miesto v našich dejinách
Materiál pre učiteľa
Budovanie železnej opony v Československu je priamo spojené s prevzatím moci komunistami
počas februárového prevratu v roku 1948. Pri snahe obmedziť emigráciu obyvateľov rozhodlo
Ministerstvo vnútra o zrušení platnosti všetkých vydaných cestovných pasov československých
občanov. Tým bola znemožnená legálna cesta československých obyvateľov do zahraničia a mimo
sféru komunistického, resp. sovietskeho vplyvu. K tomuto kroku sa odhodlal komunistický minister
vnútra Václav Nosek, nakoľko si uvedomoval, že prevrat z februára 1948 nepodporuje celé
obyvateľstvo. Zrušením pasov sa pokúsil zabrániť vycestovaniu nespokojných občanov – režim sa
s nimi chcel porátať doma.
Zrušenie platnosti pasov a obavy z odchodu časti obyvateľstva boli oprávnené. Oponenti
komunistického režimu, ktorí boli už pred prevratom vystavení drobnohľadu bezpečnostných
orgánov ovládaných komunistami, sa stali po februári ´48 terčmi prenasledovania zo strany
štátnych orgánov. Preto sa pokúšali dostať za hranice, kde časť z nich plánovala vytvoriť opozíciu
voči komunistickému režimu. Mnohí z nich si brali inšpiráciu z činnosti protifašistického odboja z
čias druhej svetovej vojny, ktorého členovia sa podieľali na porážke nacistického a ľudáckeho
režimu. Niektorí exulanti mali s touto činnosťou osobné skúsenosti. Tento fakt si uvedomovali aj
komunistickí predstavitelia a pokúsili sa obmedziť formovanie opozície v zahraničí na minimum.
V počiatkoch komunistického režimu nebola československá štátna hranica smerom na západ tak
nepriechodná ako tomu bolo v neskoršom období. Ľudia, ktorí sa odhodlali odísť za hranice
nelegálne, mali teda podstatne viac možností ako po vybudovaní stráženého hraničného pásma.
Nápomocní pri týchto prechodoch boli najmä obyvatelia pohraničných oblastí. Primárne išlo
o obyvateľov bývajúcich pri hranici s Rakúskom alebo Západným Nemeckom (pôvodne
s americkým sektorom v Nemecku). Skupiny prevádzačov je možné rozdeliť na dve základné
skupiny. Jednou boli antikomunisti, ktorí pomáhali pri prechodoch hraníc z presvedčenia
a z dôvodu, že nesúhlasili s postupom československej štátnej moci voči svojim obyvateľom. Tou
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druhou boli tí, ktorí sa rozhodli vyťažiť z opätovnej zmeny režimu čo najviac a vytvorili si
z prevádzania utečencov výnosný obchod. Medzi obe skupiny sa úspešne pokúšala dostať Štátna
bezpečnosť (ŠTB). Jej cieľom bolo zmapovanie utečeneckých trás a zároveň infiltrácia svojich
agentov do opozičných kruhov.
Úlohu ŠTB uľahčovalo hlavne v českom pohraničí to, že do veľkej miery išlo o vyľudnené územia,
nakoľko na tomto území do konca druhej svetovej vojny bývali Nemci. Tí boli v povojnových
rokoch vyhnaní a v danom čase pohraničie ešte nebolo plnohodnotne osídlené. To umožnilo ŠTB
vytvoriť aj jednu z najznámejších špionážnych protihier voči oponentom komunistického režimu
- Akciu Kamene.

Akcia Kamene
V snahe zabrániť útekom na západ a zároveň so zámerom zatknúť oponentov komunistického
režimu vytvorila ŠTB rozsiahlu „potemkinovskú“ akciu. Vytipovaným osobám (väčšinou
v skupinkách) ponúkol agent ŠTB bezpečný prechod na Západ. V skutočnosti boli osoby
sprevádzané cez fiktívnu hranicu, kde ich zajala rovnako fiktívna pohraničná hliadka z Nemecka.
Následne boli utečenci, ktorí sa často nachádzali v eufórii z úspešného prechodu hraníc, prinútení
odovzdať zbrane, ak nejaké vlastnili, a boli odvedení na vstupný výsluch s predstaviteľmi
americkej armády. Exulanti počas následného rozhovoru jednak často vyzdvihovali svoju
protikomunistickú činnosť, nakoľko chceli na „Američanov“ zapôsobiť, a zároveň prezradili svoje
prepojenia v rámci protirežimovej opozície. Hra ŠTB bola pomerne prepracovaná – ani po výsluchu
sa totiž zadržaní nedozvedeli, že sa v skutočnosti stále nachádzajú na Československom území,
len neďaleko skutočných hraníc. Po výsluchu mali byť presunutí do utečeneckého tábora na
„nemeckom“ území. Počas presunu však boli prepadnutí a odvlečení „späť“ na československé
územie. Informácie, ktoré uviedli počas rozhovoru s predstaviteľom „americkej armády“ boli
použité v následnom súdnom procese voči nim, pričom mali dokazovať ich protištátnu činnosť.
Operácia bola zrušená potom, ako sa o nej dozvedeli skutoční predstavitelia amerických štátnych
orgánov. Tí protestovali proti zneužívaniu amerických symbolov (vlajka, uniformy) v tejto
spravodajskej hre. V situácii, kedy nebolo možné používať americké symboly, mala akcia Kamene
menšiu nádej na úspech a bolo od nej upustené. Na akcii Kamene je však vidieť, aké úsilie vyvíjal
komunistický režim v snahe potlačiť opozíciu voči svojej vláde a obviniť jej členov z “protištátnej”
činnosti. Tragickým mementom tejto operácie nie je len skutočnosť, že obyvatelia Československa,
ktorí sa pokúšali dostať za hranice svojho štátu, boli oklamaní, ale často aj okrádaní o cennosti
a pravdepodobne časť z nich bola aj zabitá priamo členmi ŠTB.
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Napriek vyvíjanej snahe bezpečnostných orgánov sa v mesiacoch po februárovom prevrate
nepodarilo zastaviť odchod časti populácie. Len do júla 1948 opustilo krajinu osemtisíc
obyvateľov,

pričom drvivá väčšina odišla ilegálne. Jedným z nástrojov režimu, ako zastaviť

nelegálny odchod obyvateľstva, bolo vytvorenie uzatvorenej hranice. Bolo vytvorené pohraničné
územie so zvláštnym režimom - ten mal pomáhať jednotkám pohraničnej stráže pri kontrole tohto
priestoru. Pohraničné územie predstavovalo súvislý pás pri československo–západonemeckej
hranici a československo–rakúskej hranici. Do postavenia berlínskeho múru v roku 1961 fungoval
systém „železnej opony“ aj medzi dvoma komunistickými štátmi: Nemeckou demokratickou
republikou (NDR) a Československom. Bolo to preto, že exulanti z Československa sa pokúšali cez
územie NDR dostať do Berlína a následne do západných častí mesta, odkiaľ mohli emigrovať na
Západ.

Pohľad na zachovanú časť Berlínskeho múru. Foto: Martin Posch

Obmedzovanie pohybu obyvateľstva v pohraničnom území začalo už v marci 1948. Na
prihraničných územiach bolo zakázané praktizovanie zimných športov (snaha zabrániť
potenciálnemu zlyžovaniu na druhú stranu hranice), ale napr. pre miestnych obyvateľov platil aj
zákaz nočného vychádzania. Obyvatelia, ktorí nemali trvalý pobyt v obciach hraničného pásma,
mali doň vstup zakázaný. Jednou z takýchto obcí bol istú dobu napríklad aj bratislavský Devín.
Územie v okolí hraníc sa delilo na zakázané a hraničné pásmo. Zakázané pásmo sa nachádzalo 2
km od štátnej hranice a hraničné pásmo naň priamo nadväzovalo, pričom jeho šírka zasahovala
niekoľko kilometrov do vnútrozemia. Na konci roka 1951 boli vysídlené všetky obce, ktoré sa
nachádzali v zakázanom pásme, a v obciach, ktoré sa nachádzali v hraničnom pásme, mohli zostať
len obyvatelia, ktorých režim pokladal za spoľahlivých. Tí, ktorí nemali dostatočne dobrý kádrový

16

Výlet na Západ v r. 1987. Metodická príručka pre učiteľa
©PDCS 2019

posudok, sa museli zo svojich domov odsťahovať. Zároveň boli z tohto priestoru odstránené
všetky orientačné tabule.
V nasledujúcich rokoch boli zlikvidované takmer všetky budovy, ktoré sa nachádzali v zakázanom
pásme, vrátane kultúrnych pamiatok. Týmto postupom sa napr. v Čechách definitívne zničil ráz
pohraničia, ktorý sa formoval niekoľko storočí. Jeho likvidácia sa začala vyhnaním Nemcov po
druhej svetovej vojne a dokončila sa búraním materiálnych pamiatok – poslednej spomienky na
pôvodných majiteľov tohto územia.
Ako vyzerala „Železná opona“?
Hraničné pásmo bolo prísne strážené príslušníkmi Pohraničnej stráže, ktorí v ňom budovali a
udržiavali takzvané „Ženijné technické zátarasy“. Charakteristickou súčasťou „zátarasy“ bol ostnatý
plot. Ploty boli v skutočnosti dva až štyri. Prvý, ktorý bol asi dva metre vysoký, tvorila spleť
ostnatých drôtov, ktorej účelom bolo zabrániť alebo skomplikovať prístup. Ďalší plot, vysoký 2,5
až 3 metre, bol pod elektrickým napätím. Posledný plot slúžil ako zábrana pre zver, aby smerom
z druhej strany hranice nemohla preniknúť k elektrickému plotu. Medzi plotmi sa nachádzalo
pásmo o šírke cca 20 m s pooranou pôdou, nazývané kontrolný pás, v ktorom bolo možné ľahko
nájsť stopy prípadného „narušiteľa“ Postupne sa technológie na hraniciach modernizovali. Okolo
roku 1970 boli po celej dĺžke štátnej hranice nainštalované infračervené reflektory s dosahom až
do dvoch kilometrov, ktoré umožňovali, aby vojak na strážnej veži (pozorovateľni) mohol terén
sledovať infračerveným ďalekohľadom a videl krajinu aj v noci. Na niektorých častiach stráženej
hranice sa nachádzali taktiež aj mínové polia. Na československom území sa popri hranici
nachádzala zároveň aj asfaltová cesta, tá mala slúžiť pohraničníkom na rýchly presun pri snahe
chytiť utečencov.
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Pamätník slobody v Devínskej Novej Vsi obsahuje zvyšky stavieb „železnej opony“ a mená obetí. Foto: Martin Posch

Systém zátarás a plotov nestál priamo na hranici, ale v istej vzdialenosti od nej. Hlavným dôvodom
bolo, aby aj v prípade jeho prekonania, stihli pohraničníci utečenca chytiť skôr, než sa dostal za
skutočnú hranicu.
Za hranicou pohraničníci oficiálne zasiahnuť nemohli, pretože by išlo o narušenie územia cudzieho
štátu. Neoficiálne tu však často intervencie boli, lebo vojaci boli motivovaní tým, že ak chytia
utečenca, môžu byť odmenení dovolenkou, povýšením, či, prípadne, udelením vyznamenania.
Počas Pražskej jari prišlo k uvoľneniu režimu a cestovanie do zahraničia bolo na istú dobu
jednoduchšie. Na niekoľko mesiacov prišlo k uvoľneniu hraníc. Toto krátke uvoľnenie skončilo po
auguste 1968 a invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Prechod hraníc sa opätovne sprísnil -čomu
pomohlo aj zlepšenie technického vybavenia. V nasledujúcich rokoch bol hraničný systém
upravený tak, že upozorňoval už pri pokuse o prestrihnutie alebo podlezenie plota. Tým sa
podstatne skomplikovala cesta na druhú stranu hranice.
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Johann Dick a aktívni československí pohraničníci
O tom, že nebezpečná bola aj druhá strana stráženej hranice svedčí tragické úmrtie Johanna Dicka
z Bavorska. Dick, ktorý bol bývalým vojakom, mal záľubu v prechádzkach v blízkosti bavorských
hraníc medzi Spolkovou republikou Nemecko a Československou socialistickou republikou. To sa
mu stalo aj osudným v septembri 1986, keď naňho zahájili paľbu československí pohraničníci.
V ten deň sa totiž dostali cez hranicu na danom úseku, kde sa Dick nachádzal, dvaja Poliaci.
Príslušníci československej pohraničnej stráže zahájili paľbu cez hranicu v domnienke, že ide
o jedného z utečencov a Dicka zranili. Pohraničníci prešli hranicu a zobrali zraneného cez hranicu
do Československa, kde aj zomrel na zranenia spôsobené streľbou. Cezhraničná streľba, únos
cudzieho štátneho príslušníka a jeho následná smrť vyústila do medzinárodného incidentu medzi
Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecko. Napriek tomu, že
československá strana spočiatku odmietala priznať svoju vinu, pod tlakom dôkazov bolo telo
Johanna Dicka vrátené a tiež vyplatené odškodné jeho vdove. K medzinárodnej hanbe prispelo aj
to, že Dickova mŕtvola bola okradnutá o cennosti. Vinníci boli potrestaní veľmi miernymi trestami,
pričom najvyšší bol len 14 dní, a to za neopatrné prekročenie hranice a nie za streľbu na
neozbrojeného civilistu.
Napriek rozsiahlemu a premyslenému systému stráženia hraníc sa obyvatelia Československa
naďalej snažili dostať cez hranicu na Západ. Ak išlo o obyvateľov, ktorí mali nevyhovujúci kádrový
profil, títo sa pokúšali nájsť iné spôsoby, akými mohli prejsť hranice. Niektoré tieto pokusy mali
nielen úspech, ale vyvolali aj celosvetový záujem a pozornosť.

Vlak slobody a cezhraničné prelety
Vlakom slobody je označovaná súprava Československých štátnych dráh č. 3717 z Chebu do Aše,
ktorý 11. septembra 1951 namiesto zastavenia na železničnej stanici Aš rýchlo prešiel až do
nemeckého mesta Selb. Ide o jeden z najznámejších masových útekov na Západ. Väčšina zo 110
cestujúcich sa však za hranice dostala úplne nečakane, 77 z nich sa následne vrátilo späť do
Československa. Úspešná akcia niekoľkých odporcov režimu vyvolala celosvetový ohlas a viedla
komunistické úrady k tomu, že začali budovať nepriechodnú železnú oponu. Došlo tiež k vytrhaniu
koľají na mnohých nevyužívaných hraničných priechodoch, aby sa tak zabránilo podobnému
incidentu.
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Medzi tými, ktorých režim vytlačil na okraj spoločnosti, boli aj príslušníci československého
zahraničného vojska, ktorí bojovali počas druhej svetovej vojny, napr. v radoch britského
kráľovského letectva (RAF). Niektorým z nich sa podarilo udržať v letectve aj po februári 1948 –
lietať však mohli len na vnútroštátnych linkách, resp. len do komunistických štátov. Ich kádrový
profil im totiž znemožňoval letieť do kapitalistických krajín. Pri snahe dostať sa z komunistického
Československa sa skúsení piloti rozhodli zariskovať a použiť k tomu vzdušnú cestu –
prostriedkom boli lietadlá Dakoty. Najznámejšou akciou sa stal „trojútek“ z 24. marca 1950.
V tento deň vyštartovali tri pravidelné civilné linky z Ostravy, Bratislavy a Brna do Prahy. Takmer
spoločne však pristáli na americkej základni v západonemeckom Erdingu. Úspešným preletom cez
hranice sa im okrem preletu podarilo zahanbiť komunistický režim a jeho ochranu hraníc. Piloti a
navigátori boli totiž vopred dohodnutí, a dokonca aj časť pasažierov o plánovanej operácii vedela.
Napríklad manželka pilota Dakoty z Bratislavy Oldřicha Doležala neletela s ním, ale bola ako
pasažierka aj s dieťaťom na palube Dakoty letiacej z Ostravy. Ak by letela v lietadle, ktoré pilotoval
jej manžel, ŠTB by mohla nadobudnúť podozrenie o plánovanej operácii. Opätovne ako v prípade
vlaku, ktorý skončil v nemeckom Selbe, dostali cestujúci možnosť vrátiť sa do Československa
alebo zostať v zahraničí. Na rozdiel od domovskej krajiny im tak bola v zahraničí poskytnutá
možnosť voľby, a niektorí z nich sa skutočne vrátili do Československa. Mnohé pokusy o prechod
štátnych hraníc však skončili tragicky. Jedným z takých príbehov je aj príbeh Hartmuta Tautza.

Hartmut Tautz a prechod cez československé hranice
V lete roku 1986 sa osemnásťročný Hartmut Tautz rozhodol odísť z Nemeckej demokratickej
republiky na Západ. Nakoľko prechod medzi dvoma nemeckými republikami, resp. do Západného
Berlína, bol jedným z najstráženejších úsekov Železnej opony, rozhodol sa skúsiť prejsť na západ
cez rakúsko–československú hranicu pri Bratislave.
Do roku 1986 žil Hartmut so svojou rodinou v Magdeburgu. Jeho otec pracoval ako zubár a vo
voľnom čase sa venoval opernému spevu, Hartmut zdedil jeho muzikálne nadanie, avšak nemal
veľkú nádej na uplatnenie. Nakoľko jeho príbuzní žili v Spolkovej Republike Nemecko, tak pre
nespoľahlivosť nebol prijatý na niekoľkotýždňové cvičenie s armádnym hudobným súborom v
maturitnom ročníku. Zároveň sa Hartmut v tomto období musel vyrovnať so smrťou otca, ktorý
zomrel na infarkt.
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V tomto náročnom období sa mladík rozhodol pre útek na Západ. Využil na to školský výlet. Svojej
matke povedal, že jeho trieda pôjde po maturite na školský výlet do Leningradu (dnešného
Petrohradu), kam však neodcestoval.
Podľa vyšetrovania ŠTB prešiel Tautz hranice 31. júla 1986, v priestore obce Petrovice v okrese Ústí
nad Labem a cez Prahu pokračoval vlakom do Bratislavy. To, že nechcel vzbudzovať pozornosť
štátnych orgánov jasne dokladá aj to, že pri prechode medzi NDR a Československou
socialistickou republikou neprešiel cez hraničný prechod.
V Bratislave sa ubytoval na vysokoškolskom internáte. Počas nasledujúceho týždňa sa rozhodoval,
cez ktorý úsek hraníc prejde do Rakúska - z niekoľkých vyvýšených miest v meste bolo totiž možné
pozorovať rakúske územie, resp. hraničné opevnenie. Počas krátkej doby svojho pobytu v
Bratislave však z diaľky nedokázal odpozorovať prax pohraničnej stráže na tomto úseku hraníc –
to sa mu aj stalo osudným.
V júli 1985 bol totiž vydaný rozkaz, v ktorom sa sprísňoval režim stráženia hraníc s kapitalistickými
štátmi. Z tohto rozkazu priamo vyplývalo vytvorenie "systému svoriek" na stráženie hranice za
použitia služobných psov pre "útok na voľno".
Svorky, cvičené k útoku už od šteniat, boli veľmi nebezpečné a ich správanie nebolo možné
ovládať ako pri použití jedného služobného psa. Napríklad prebehnutiu samostatne útočiacich
svoriek na územie cudzieho štátu nedokázali pohraničníci často zabrániť.
Hartmut Tautz sa rozhodol prejsť hranice Petržalky, ktorej okrajové obytné domy delilo od
rakúskeho územia len niekoľko sto metrov. Dňa 8. augusta prešiel vo večerných hodinách poza
benzínovú stanicu na vtedajšej Kossuthovej ulici (dnes Panónska cesta) cez cestu a za železničnou
traťou prestrihal kliešťami plot. Potom vošiel do kukuričného poľa, za ktorým ležala asfaltová cesta
a kontrolný pás na určenie stôp.
Tautz svojim pohybom spustil alarm, ktorý na narušenie chráneného priestoru upozornil členov
pohraničnej stráže. Do priestoru bola vyslaná dvojčlenná hliadka so služobnými psami pustenými
na voľno. Psovod z hliadky naviedol dvojicu psov na stopu a vypustil ich k útoku. Hartmut Tautz
stačil ujsť kukuričným poľom niekoľko desiatok metrov, keď ho svorka dostihla.
Psy spôsobili Hartmutovi Tautzovi niekoľko zranení (napr. stiahnutá koža na zátylku, krvácajúci
spánok, prehryznuté stehno). Ani jedno zo zranení by však nebolo smrteľné, ak by mu bola
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poskytnutá včasná lekárska pomoc. Podľa dostupných dokumentov však namiesto ošetrenia
členov hliadky viac zaujímalo, či mal pri pokuse o prechod hranice spoločníka. Hartmut Tautz na
následky svojich zranení o niekoľko hodín zomrel vo Vojenskej nemocnici v Bratislave – ešte
predtým však bol odvezený na miesto, kde sídlila rota pohraničnej stráže, ktorá mala na starosti
daný úsek hranice. Až tam bol k nemu privolaný lekár. Dokým sa mladému Nemcovi dostalo
lekárskeho ošetrenia, prebehlo niekoľko hodín, ktoré, vzhľadom na rozsah zranení, by boli bývali
dôležité pre prežitie. Ak by mu bola poskytnutá včasná lekárska starostlivosť, mal by šancu prežiť,
i keď by ho čakal trest za pokus o útek na Západ.
Na naliehanie matky, ktorá bola dovtedy v domnienke, že jej syn išiel na výlet do Sovietskeho
zväzu, bolo Hartmutovo telo prevezené do Magdeburgu v NDR, kde bol pochovaný. Pre zranenia,
ktoré mu boli spôsobené strážnymi psami, však bolo pozostalým zakázané otvoriť rakvu s telom.
https://dennikn.sk/531223/pred-tridsiatimi-rokmi-na-hranici-ludi-trhali-psy-zverejnili-zoznamtych-co-za-to-zodpovedaju/

Berlínsky múr
Jeho stavba je dodnes symbolom rozdelenia Európy po druhej svetovej vojne. Berlín, ako hlavné
mesto nacistického Nemecka, bol po vojne rozdelený do štyroch sektorov, podobne ako zvyšok
Nemecka. Špecifikom však bolo, že vďaka tomu sa v teritóriu komunistickej Nemeckej
demokratickej republiky nachádzalo mesto, ktoré patrilo pod správu demokratickej Spolkovej
republiky Nemecko (SRN). Viac ako desaťročie nachádzali ľudia, ktorí chceli utiecť
z komunistického bloku, v Berlíne svoje útočisko pri ceste na Západ. Situácia sa zmenila v auguste
1961.
V noci z 12. augusta na 13. augusta 1961 obsadili ozbrojené sily NDR hranice k Západnému Berlínu
a prerušili spojenie medzi východnou a západnou časťou mesta. Napriek napätiu medzi
jednotlivými stranami, keď na seba mierili zbraňami ozbrojené zložky pri tzv. checkpointoch
(kontrolných stanovištiach), bolo jasné, že vojna kvôli stavbe múru nevypukne. V nasledujúcich
týždňoch a mesiacoch došlo k vybudovaniu opevnených hraníc medzi NDR a SRN, čo upevnilo
nepriepustnosť hraníc medzi štátmi Varšavskej zmluvy a okolitými štátmi. Aj po vybudovaní múru
dochádzalo na hranici k dramatickým pokusom o útek. Na miestach, kde múr ešte nebol
dostatočne vysoký alebo chránený, respektíve v domoch, ktoré stáli priamo pri múre a kde ešte
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neboli zabetónované okná, sa stovkám občanov podaril útek do západných sektorov, často s
nasadením vlastného života. Berlínsky múr existoval od 13.augusta 1961 do 9. novembra 1989.
Niekoľko dní pred začiatkom Nežnej revolúcie v Československu bol zbúraný najväčší symbol
Železnej opony. Aj vďaka tomu bolo vidieť, že sa časy menia v celom Východnom bloku.

/
By Edmunddantes - Own work, CC BY-SA 3.0, https://bit.ly/35pOd5a
Dnes sa v Berlíne nachádza pamätník, vďaka ktorému si návštevníci môžu pripomenúť nedávnu
minulosť rozdeleného mesta, ktoré symbolizovalo rozdelenie Európy. https://www.berlinermauer-gedenkstaette.de/de/

Cez železnú oponu do Československa
Časť ľudí sa však do Československa snažila vrátiť aj po svojom úspešnom úteku. Primárne išlo
o členov protikomunistického odboja, ktorých cieľom bolo jednak získavať informácie o situácii
v Československu, ale aj vytvárať alebo podporovať odbojové protikomunistické organizácie.
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Príslušníci tretieho odboja, ktorí prechádzali hranice pravidelne, sú označovaní ako agenti - chodci.
Tento spôsob spravodajského boja proti sovietskemu bloku využíval československý zahraničný
odboj v spolupráci s americkou Counter Intelligence Corps (CIC), neskôr Central Intelligence
Agency (CIA), britskou Secret Intelligence Service (MI6, resp SIS).
Agenti často prešli iba veľmi povrchným školením a neboli pripravení na rozsiahlu sieť konfidentov
ŠTB. Primárne išlo o exulantov, ktorí mali záujem na porážke komunistického režimu. Len
máloktorí z nich boli profesionálni spravodajcovia, často išlo o neskúsených mladých ľudí túžiacich
po dobrodružstve – to uľahčilo pracovníkom ŠTB likvidáciu vytvorených kuriérnych trás
a vytvorených odbojových skupín. Jednou z taktík bolo aj nasadenie agentov, ktorí naoko
emigrovali a pridali sa k predstaviteľom protikomunistického odboja. Počas svojho nasadenia však
poskytovali odbojárom skreslené informácie, resp. vopred schválené informácie od ŠTB, ktorá
mala vďaka nim prehľad o aktivitách a cieľoch zahraničného odboja. Pre nedostatok pramenných
materiálov a mieru zakonšpirovania odbojárov, dodnes nevieme úplne presne povedať, koľko
obyvateľov bolo zapojených do odbojovej činnosti.
Železná opona a strážené hranice však neovplyvňovali len osudy ľudí, ktorí sa pokúšali dostať za
hranice republiky natrvalo a nelegálne. V priebehu niekoľkých dekád existencie tejto hranice
medzi Východom a Západom boli značne ovplyvnené životy všetkých obyvateľov Československa.
Pri spomienkach na bývalý režim je problematickosť vycestovania spomínaná asi najčastejšie.
V prípade vycestovania do kapitalistickej cudziny bolo totiž bežnou praxou nepovoliť výjazd celej
rodine, ale len jej časti – zvyšok rodiny zostával doma ako forma určitej zábezpeky, že sa obyvatelia
vrátia. Tento systém mohol fungovať vďaka povinným žiadostiam o vycestovanie, o ktoré bolo
nutné požiadať, v prípade, že chcel občan vycestovať. Pokiaľ by niekto opustil územie republiky
bez povolenia (napr. pri ilegálnom prechode hraníc), tak podľa paragrafu 109 trestného zákona
páchal trestný čin.
"Každý môže slobodne opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú."
Veta z nadpisu pochádza z Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN (1948), ktorú sa zaviazalo
rešpektovať aj Československo. V skutočnosti ju však pravidelne porušovalo, okrem iného aj tým,
že bránilo prirodzenému pohybu svojich obyvateľov. Predtým, ako človek vycestoval, musel mať
tzv. cestovnú doložku – pečiatku v pase, ktorá presne vyznačovala kam ide a na akú dobu je
povolená jeho cesta, a devízový prísľub. Pri prvom pohľade sa môže zdať, že nejde o doklady,
ktoré by bolo problém získať. V skutočnosti sa však pre mnohých občanov Československa stali
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tieto dokumenty nedosiahnuteľné počas celej existencie komunistického režimu na našom území.
Vyplývalo to aj zo skutočnosti, že v momente požiadania o spomínané dokumenty boli žiadatelia
o cestu do zahraničia preverovaní a lustrovaní. Obyvatelia, ktorí nemali v poriadku svoj kádrový
profil alebo nemali priateľský postoj voči režimu, nezískali povolenia na vycestovanie.
Dočasné uvoľnenie nastalo v roku 1968 počas Pražskej jari. Potom, ako bol československý pokus
o „socializmus s ľudskou tvárou“ pochovaný pod pásmi tankov jednotiek Varšavskej zmluvy, sa
postupne obnovil sprísnený režim na československých hraniciach. Dokým sa tak stalo,
Československo zažilo podobnú masívnu vlnu exulantov, ako po februári 1948, - tentoraz odišlo
niekoľko desiatok tisíc obyvateľov. Počas normalizácie, teda obdobia, ktoré nasledovalo po invázii
jednotiek Varšavskej zmluvy, zmenil režim taktiku. Namiesto toho, aby sa snažil udržať svojich
oponentov v Československu, rozhodol sa ich prinútiť k odchodu do exilu. Jednou z obľúbených
praktík bezpečnostných orgánov bola v tomto období taktika, že nepohodlným osobám, napr.
kritikom z radov disentu, povolili vycestovať na obmedzenú dobu do zahraničia, avšak, keď sa
vracali do Československa, nebolo im umožnené prejsť cez hranice. Títo ľudia sa ocitli v exile,
avšak bez predchádzajúcej prípravy (balenie batožiny, úspor), čo často znamenalo aj existenčné
problémy v prvotnom období života v exile.
Cestovná doložka – bola zavedená už 23. februára 1948 a bola zrušená až 4. decembra 1989.
Vydanie cestovnej doložky bol zložitý byrokratický proces, ktorý mohol kedykoľvek zabrániť
vycestovaniu nepohodlnej osoby za hranice aj napriek tomu, že mala platný cestovný pas. Žiadosť
o vydanie cestovnej doložky musela byť schválená celým radom rôznych osôb, počnúc výborom
Komunistickej strany na pracovisku, riaditeľom školy, uličným výborom KSČ a pod., ale aj
študijným referentom či výchovným poradcom na škole v prípade mladších osôb. Dôležitými
dokladmi pre vydanie cestovnej doložky bola jednak stranícka knižka (teda členstvo
v Komunistickej strane) a pozitívny kádrový posudok.
Kádrový posudok: Išlo o dokument, v ktorom sa hodnotil postoj občana ku komunistickému
zriadeniu v Československu. Zároveň sa hodnotil tzv. triedny pôvod (ľudia z robotníckych rodín
mali výhodu, najhoršie boli na tom ľudia s “buržoáznym pôvodom”, čo mohlo znamenať aj predka
- majiteľa dielne s piatimi zamestnancami), členstvo v komunistickej strane (prípadne nejakej
štátom kontrolovanej organizácii ako Revolučné odborové hnutie, Socialistický zväz mládeže,
apod.), kontakty s členmi rodiny v zahraničí. Po auguste 1968 sa taktiež hodnotil aj postoj k invázii
jednotiek vojsk Varšavskej zmluvy, ktorú normalizačný režim vydával za bratskú pomoc.
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Devízový prísľub: Bol to jediný legálny spôsob, ako získať v socialistickom Československu
písomné povolenie (banky) na výmenu (istého maximálneho množstva) korún česko-slovenských
za bankovky cudzej meny (valuty, devízy) potrebné na cestu do zahraničia. Celá procedúra bola
komplikovaná a prísne regulovaná. Vychádzalo to jednak zo skutočnosti, že režim nemal dostatok
valút, ale aj z faktu, že vďaka tomuto systému bol občan úplne odkázaný na štát a jeho úradníkov.
Ich rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení prostriedkov bolo jedným z najdôležitejších
dokumentov, ktoré občan potreboval, ak chcel vycestovať. Zakázaný bol aj vývoz valút, ktoré
občanovi zostali z predchádzajúcej cesty do zahraničia. Výmenu peňazí povoľovala Štátna banka
československá (ŠBČS). Banka oznamovala písomné pridelenie alebo nepridelenie "prísľubu" raz
ročne. Občania si preto podávali žiadosti často už rok dopredu a väčšinou na maximálnu možnú
sumu, čo bolo 300 dolárov, nezávisle od krajiny alebo dĺžky pobytu. Na devízový prísľub sa čakalo
aj niekoľko rokov, pričom časť obyvateľov ho nikdy nezískala a do zahraničia sa dostala až po
novembri 1989.
V období rokov 1948-89 bol jedným z cieľov dovolenkárov dostať sa mimo socialistických krajín.
Vycestovať do krajín kapitalistického Západu na dovolenku však bolo takmer nemožné. Preto sa
obyvatelia snažili dostať aspoň do Juhoslávie, ktorá sa nachádzala na pomedzí kapitalistického
a socialistického bloku. Československí občania

si nielen mohli užiť more, ale tiež kúpiť

nedostatkový tovar, ku ktorému sa nevedeli dostať vo vlasti. Časť z nich sa rozhodla svoju
návštevu Juhoslávie využiť na to, aby cez ňu emigrovali ďalej na Západ – aj z tohto dôvodu boli
povolenia na dovolenku v Juhoslávií poskytované veľmi obozretne a dovolenkári boli na
hraniciach podrobnejšie kontrolovaní, paradoxne však nie zahraničnými, ale československými
colníkmi.
Tabuľka: Československí občania cestujúci do zahraničia na dovolenku2
Rok

Celkovo

Socialistická krajina

Nesocialistická

1965

1 567 905

1 456 123

111 782

1968

2 146 145

1 798 879

347 266

1975

6 724 890

6 595 022

129 868

1980

9 510 638

9 244 327

266 311

1983

5 367 718

5 162 687

205 031

ČÁP, Václav et BONDYOVÁ, Jana (eds.). Historická statistická ročenka ČSSR. Praha – Bratislava :
Státní nakladatelství technické literatury, 1985, s. 344.
2
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Železná opona existovala vo svojich rôznych mutáciách počas celej existencie komunistického
režimu v Československu. Podľa súčasných odhadov zomrelo pri snahe o jej prekročenie za
štyridsať rokov 280 osôb, pričom na slovenskom úseku (104 km z celkových 920 km) bolo
usmrtených 49 ľudí. Ukazovateľom snáh o život v slobodnej krajine by však nemal byť počet
usmrtených na hranici, ale počet ľudí, ktorí sa pokúsili prejsť akoukoľvek formou za železnú
oponu – celkový počet týchto ľudí je odhadovaný na takmer 49 tisíc osôb. Pri uvedomení si
tohto počtu ľudí a ich ochoty riskovať svoje postavenie v spoločnosti pri potenciálnom odhalení
plánovaného odchodu do exilu nikoho neprekvapí miera entuziazmu z konca roku 1989, kedy sa
po celej Európe búrala železná opona. Relikty železnej opony nachádzame dodnes – či už v lesoch,
ktoré postupne nahrádzajú bývalé strážené územia alebo v myslení ľudí, ktorí žili za jej ostatnými
drôtmi - výzvou zostáva sa z minulosti poučiť a nestavať opätovné múry medzi nami.
Autor materiálu: Martin Posch, PhD., Historický ústav SAV
Zoznam použitej literatúry
ČÁP, Václav et BONDYOVÁ, Jana (eds.). Historická statistická ročenka ČSSR. Praha – Bratislava :
Státní nakladatelství technické literatury, 1985, 910 s.
KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost : 1945 -1948: historie vzniku a působení STB jako mocenského
nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015, 490 s.
JANDEČKOVÁ, Václava. Falešné hranice : akce "Kámen" : oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů
StB 1948-1951. Praha : Argo, 2018, 558 s.
JÍLEKOVÁ, Alena et JÍLEK, Tomáš. Železná opona : československá státní hranice od Jáchymova po
Bratislavu : 1948-1989. Praha : Baset, 2006, 161 s.
MAŠKOVÁ, Tereza. Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních
hranicích v letech 1948-1989. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Sociologický ústav AV
ČR, 2015, 197 s.
MICHÁLEK, Slavomír Michálek. Za hranicou sloboda 1948 – 1953: Dakoty „slobody“ a vlak do Selbu.
Bratislava : Veda, 2013, 339 s.
PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek : Seznamy osob usmrcených
na státních hranicích 1945-1989. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu,
2006, 319 s.

27

Výlet na Západ v r. 1987. Metodická príručka pre učiteľa
©PDCS 2019

Príloha 2

Železná opona
Sprievodný text pre študentov

Územie nikoho, mínové polia, výjazdná doložka, veksláci… Všetky tieto termíny sú pre generáciu
mladých ľudí narodených po novembri 1989 pomerne neznámymi pojmami. Poznáme ich z filmov
alebo rozprávania rodičov, ktoré vyznieva nepredstaviteľne, ako z iného sveta. V skutočnosti to
boli životné príbehy spoza železnej opony – sveta, ktorí si mladšia generácia často dnes už nevie
ani len predstaviť.
Železná opona, ktorej symbolom je dodnes Berlínsky múr, rozdeľovala Európu a v skutočnosti aj
svet na viac ako štyri desaťročia. Nenachádzala sa však ďaleko, ale priamo pred očami obyvateľov
pohraničných oblastí alebo v dohľade ľudí z novopostavených panelákov, aké boli napríklad
v bratislavskej Petržalke. V Československu sa začala vytvárať železná opona takmer okamžite po
komunistickom februárovom prevrate v roku 1948. Komunistami ovládané Ministerstvo vnútra
zrušilo platnosť pasov a vydávanie nových malo vo svojich rukách. Vďaka tomu vedeli priamo
ovplyvňovať, kto získa nový pas a teda bude mu po vybavení všetkých formalít (cestovná doložka,
devízový prísľub) umožnené vycestovať. Občania, ktorí boli pokladaní za nespoľahlivých pre režim,
boli postavení pred možnosť voľby – prispôsobiť sa a ostať v Československu alebo skúsiť prejsť
hranice nelegálne. Veľká väčšina obyvateľstva sa, pochopiteľne, rozhodla zostať v krajine, istá časť
sa však aj napriek nebezpečenstvu a neistote pokúsila o prechod hraníc. Dnes odhadujeme, že išlo
o takmer 49 000 ľudí - ak by sme všetkých, ktorí sa pokúsili prejsť hranice, dali do jedného mesta
– išlo by o jedenáste najväčšie slovenské mesto súčasnosti, iba trochu menšie od Popradu.
Pri snahe dostať sa mimo komunistického Československa používali ľudia rozličné praktiky.
Väčšina z nich si zaplatila prevádzača, ktorý im pomohol prejsť cez nestrážené alebo menej
strážené úseky hraníc, alebo skúsili svoje šťastie a pokúsili sa emigrovať počas jednej z dovoleniek
v zahraničí – bez väčšiny svojich vecí a často aj úspor, ktoré museli zostať v Československu. Časť
z emigrantov svojou vynaliezavosťou prekvapila aj príslušníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti
(ŠTB). Skúsení československí piloti, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali v radoch britského
kráľovského letectva, využili svoje znalosti a uleteli s niekoľkými lietadlami do Spolkovej republiky
Nemecko. Lietadlá však neboli jediným nečakaným prostriedkom, ktorí československí obyvatelia

28

Výlet na Západ v r. 1987. Metodická príručka pre učiteľa
©PDCS 2019

používali pri snahe dostať sa z komunistického Československa. Únos vlaku, ktorí premával medzi
mestami Cheb a Aš (dnes v Českej republike), následné prebitie hraničného priechodu za pomoci
rozbehnutého vlaku a zotrvanie niekoľkých desiatok Čechoslovákov v exile, znie ako dejová línia
filmu Jamesa Bonda a nie ako československá realita 50-tych rokov. Život v strednej Európe 20.
storočia bol však často šialenejší ako akákoľvek filmová fikcia.
Za každým úspešným útekom za hranice však treba vidieť aj osud rodinných príslušníkov, ktorí
zostávali v Československu. Tí boli vystavení prenasledovaniu zo strany československých štátnych
orgánov. Rodinní príslušníci emigrantov mali problém s prijímaním do škôl alebo mali problémy
v práci. Zároveň sa mnohokrát podaril útek len jednému členovi rodiny – o to sa postaral režim aj
tým, že málokedy umožňoval odchod do zahraničia celej rodine. Väčšinou niekto z rodiny musel
zostať v krajine ako záruka návratu ostatných rodinných príslušníkov. Práve starosť o osud svojich
najbližších a oprávnená obava, že by ich už nikdy nemuseli vidieť, odradila mnohých obyvateľov
Československa od odchodu do exilu.
Problémom však nebol len odchod do exilu ale aj obyčajné vycestovanie za hranice (na návštevu,
pracovnú konferenciu, či na dovolenku). Každý jeden občan, keď chcel odísť za hranice musel mať
okrem pasu aj niekoľko ďalších potvrdení. Musel požiadať banku o devízový prísľub – teda o to,
či mu bude umožnené jeho vlastné peniaze vymeniť za cudziu štátnu menu (maximálne v hodnote
300 dolárov). Ďalšou bola cestovná doložka – teda potvrdenie o tom že osoba môže vycestovať.
Dnes by sme to mohli prirovnať k opačným vízam – povolenie, ktoré umožňuje opustiť vlastnú
krajinu. Samotné požiadanie ani zďaleka neznamenalo že sa ľudia dostanú na dovolenku. Proces
schvaľovania žiadostí bol zdĺhavý a nikto nevedel kedy a či vôbec dostane odpoveď. Všetko často
stálo a padalo na tom, aký mal človek kádrový posudok. Išlo o hodnotenie z práce/školy napr.
o postojoch ku komunistickému režimu, o jeho predkoch ale aj o tom ako sa staval k invázii
z augusta 1968 (komunisti ju prezentovali ako bratskú pomoc) a či bol členom komunistickej
strany. Aj keď človek spĺňal všetky podmienky, tak mohol na povolenia čakať roky. Preto si mnohí
podávali žiadosti každý rok – veľká časť z nich sa ale dostala za hranice až po Novembri 1989.
Z týchto, ako aj mnohých iných dôvodov, je pochopiteľná eufória ľudí, ktorú môžeme vidieť na
dobových fotografiách z konca roku 1989, kedy prišlo k pádu železnej opony a uvoľneniu hraníc.
Či už ide o účastníkov pochodu Ahoj, Európa!, kedy sa uskutočnila prechádzka z Bratislavy do
rakúskeho Hainburgu, alebo strihanie ostnatého drôtu na Devíne. Z fotiek, ale aj spomienok
priamych účastníkov je evidentné, aké silné emócie v nich zanechal pád železnej opony.
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Príloha 3

Kontext: Bratislava v r. 1987
Píše sa rok 1987 je leto, sme v Československej socialistickej republike. V štáte má absolútnu moc
Komunistická strana Československa. Cestovanie za hranice je prísne kontrolované. Povolené je
cestovanie do “socialistického zahraničia”, čo sú krajiny tzv. sovietskeho bloku (z našich susedov
Maďarsko, Poľsko, Sovietsky zväz, a Nemecká demokratická republika). (pozri mapu) Lákavým
turistickým cieľom je Juhoslávia, odkiaľ sa dá ľahšie emigrovať na Západ. Preto cestovanie do
Juhoslávie tiež podlieha sprísnenému režimu.

Prezidentom je Gustáv Husák, generálny tajomník ústredného výboru Komunistickej strany
Československa. Jeho čiernobiely portrét visí vo všetkých úradoch, aj v každej školskej triede.
Hlavným mestom Československa je Praha. Neexistuje súkromné vlastníctvo, všetky podniky,
obchody, organizácie sú štátne. Súkromné vlastníctvo v podobe pôdy a hospodárskych zvierat
museli ľudia na vidieku odovzdať do družstiev, kde nad svojím majetkom stratili kontrolu. Pozri
tiež tu https://bit.ly/2LgfdM4
Médiá a komunikácia
V Československu neexistujú slobodné médiá. Niekoľko povolených denníkov píše chvály na vládu
a režim, oslavuje úspechy socializmu u komunistických susedov a predpovedá blízky úpadok
imperialistického kapitalizmu na Západe. Existujú dva televízne kanály 1 a 2, oba vysielajú
programy v slovenčine aj v češtine. Ľudia v okolí Bratislavy však chytajú na svojich anténach aj
vysielanie rakúskej televízie ORF, kde sa dajú pozerať správy zo sveta. V Sovietskom zväze začína
tzv. “perestrojka”, čo znamená aj zmiernenie cenzúry, v Československu to však zatiaľ veľmi
nepociťujeme. Za počúvanie ilegálneho rádia Hlasu Ameriky či Slobodnej Európy stále hrozí
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väzenie. Telefóny sú len drôtové, nie každá domácnosť vlastní telefón. Telefónne hovory sú veľmi
drahé a tie do zahraničia sú odpočúvané Štátnou bezpečnosťou (ŠtB - tajná polícia slúžiaca na
zneškodnenie odporcov režimu).
Náboženstvo
Akékoľvek náboženstvo je potláčané, mnohí predstavitelia cirkví či kresťanskí intelektuáli sedia vo
väzení. Predaj náboženských textov je zakázaný a ich šírenie prísne kontrolované. Kto chodí do
kostola a netají sa tým na verejnosti, musí sa vzdať kariéry a jeho deti štúdia na dobrých školách.
Príbuzní na Západe
Kto udržiava vzťahy s príbuznými žijúcimi na Západe (či už sú to emigranti, alebo ľudia, ktorí sa
ocitli “na druhej strane” po r. 1948 - teda komunistickom prevrate v Československu), musí rátať
s viacerými komplikáciami. Listy sú čítané a cenzurované. Často prídu poškodené alebo vôbec
neprídu. Balíky sú vykrádané. Ak vám príbuzní pošlú peniaze v obálke (štandardný transfer peňazí
nefunguje), tieto zmiznú a v lepšom prípade dostanete za ne protihodnotu v tzv. bonoch, čo sú
poukážky do obchodu so zahraničným tovarom Tuzex. https://bit.ly/2zDTIOW
Ak máte v rodine emigrantov z r. 1948- až dodnes, je veľmi pravdepodobné, že nedostanete
žiadne povolenie vycestovať na Západ, ani do Juhoslávie. Vaša kariéra a štúdium budú limitované.
Vaše telefonáty odpočúvané, pošta cenzurovaná a ak sa príliš kontaktujete so zahraničím, budete
sledovaní a možno aj verbovaní pre spoluprácu s ŠtB.
Nákupy
V Československu, na rozdiel napr. od Poľska, netrpíme nedostatkom základných potravín v
obchodoch. Nákupy (vrátane napr. mäsa) sú však spojené s čakaním v niekoľkohodinových
radoch. Potraviny sú nekvalitné, nepekne zabalené a výber je veľmi obmedzený. Spotrebného
tovaru je nedostatok, vrátane takých bizardností ako nedostatok toaletného papiera.
https://bit.ly/2MOjSHh
Oblečenie a obuv v obchodoch sú zvyčajne nemoderné a škaredé, elektronika zastaralá a
nekvalitná. Nákup práčky či automobilu môže byť aj niekoľkoročným projektom. Džínsy sa dajú
kúpiť iba v Tuzexe. Dovoz tovaru zo zahraničia podlieha prísnym limitom a vysokým colným
poplatkom. V zásade sa nedá priviezť si nič okrem pár kusov oblečenia pre vlastnú potrebu.
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Peniaze
Je zakázané prevážať v hotovosti “tvrdú valutu” - teda peniaze západných krajín (napr. americké
doláre, rakúske šilingy, nemecké marky, francúzske franky, apod.). Každá hotovosť valuty vyššia
ako udelený devízový prísľub (max. 300 amerických dolárov) býva colníkmi na hranici zhabaná.
Západné peniaze má občan Československa povinnosť odovzdať v banke - vymeniť za koruny
alebo bony (poukážky do Tuzexu). Držanie cudzej meny aj doma vo vyššom množstve je trestné.
Aj do socialistických krajín sa nesmú vyvážať valuty. Neexistujú bankomaty v dnešnej podobe, ani
bankomatové karty. Prevody peňazí medzi súkromnými osobami nie sú bežné.
Pravidlá
V komunistickom Československu nefunguje právny štát. Zákony sú, ale je ich veľmi veľa, sú
neprehľadné a bežný občan k nim nemá prístup (nedajú sa bežne kúpiť ani požičať jednoduchým
spôsobom). To sa týka aj pravidiel cestovania. Čo treba vybaviť, sa ľudia dozvedajú jeden od
druhého, prípadne v cestovných kanceláriách. Takisto aj colné pravidlá nie sú jasné, neviete, čo
možno prevážať, čo nie, čo vám môžu zhabať a čo prejdú bez povšimnutia. Neexistuje procedúra
sťažnosti proti predstaviteľom štátnej moci. Ak sa o ňu pokúsite, riskujete vyhodenie z práce či zo
školy, možno aj väzenie.
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Príloha 4

Situácia
Cesta autobusom do Viedne
Z Bratislavy do Viedne premáva pravidelná autobusová linka niekoľkokrát do týždňa. Cestujúci
nastupujú na stanici Bratislava - Nivy. Autobus ide po jedinej existujúcej ceste, cez hraničný
priechod Berg a potom cez Hainburg do Viedne. Je to jediný cestný hraničný priechod na Západ
na území Slovenskej socialistickej republiky. Pri nástupe do autobusu šofér skontroloval doklady
cestujúcich. Čaká ich náročná kontrola na hranici. Autobus vyzerá takto:
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V autobuse sa nachádzajú títo cestujúci:
1. Tínedžerka - asi 16-ročné dievča
2. Manželský pár z Rakúska - pekne a draho oblečení
3. Dve dôchodkyne z Bratislavy - asi sestry
4. Muž v stredných rokoch s mladíkom - asi otec so synom
5. Výstredne oblečená dáma zo Slovenska
6. Asi 50-ročný muž v okuliaroch a sivom obleku
7. Tínejdžer - asi 17 ročný, “nedbalého vzhľadu”

Prichádzate na hraničný priechod Bratislava - Petržalka, ktorý pozostáva z jednej sivej budovy s
prístavbou a malého prístreška. Od konca sídliska vidíte na ceste tabule s upozorneniami s
výkričníkmi, že sa blíži štátna hranica. Autobus prechádza okolo betónových zátaras, už z diaľky
vidno vysokú vežu, na ktorej vojaci mieria na hraničný priechod. Všade je dosť vojakov. Vidíte
niekoľkovrstvové ostnaté drôty, ktoré bližšie k ceste dopĺňajú betónové bloky. To je “železná
opona”. Autobus ide pomaly. Na hraničnom priechode nie je okrem vás žiadne vozidlo. Vidno
veľa vojakov a iných uniformovaných ľudí (colníci, pasováci, pohraničníci). Autobus zastavuje pri
prvej rampe a vodič vypína motor. Čakáte s obavami na prvú kontrolu.
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Príloha 5

Role
1. Tínejdžerka
Voláš sa Barbora Čierna a máš 16 rokov. Tvoj otec je robotník a mama učiteľka. Vaša rodina žije
skromne, pri mori na dovolenke ste boli iba raz v Bulharsku. Inak trávite leto na Liptove v horách.
Raz-dvakrát za leto ste sa boli kúpať v Maďarsku. Inak si v zahraničí nikdy nebola. Tvoja vzdialená
príbuzná, teta Agnes, s ktorou sú tvoji rodičia stále v kontakte a raz bola u vás na návšteve, sa
rozhodla pozvať ťa na 5 dní k sebe do Viedne. Teta zložila v banke v Rakúsku peniaze, ktoré si
dostala v Štátnej banke namiesto “devízového prísľubu”. Tie peniaze (asi 1000 šilingov - čo je viac,
ako tvoji obaja rodičia zarobia spolu za mesiac) si nesieš so sebou a máš ich ukázať colníkovi, tak
ti povedali. Inak ste s rodičmi museli vybaviť strašne veľa papierov, aby si mohla cestovať. Okrem
potvrdenia z banky o výdaji peňazí máš pri sebe nový pas a v ňom cestovnú doložku, colné
prehlásenie a tiež pozvanie od tety potvrdené československou políciou. Nevieš, čo presne tie
papiere znamenajú ale chrániš ich ako oko v hlave, vieš, že bez nich nemôžeš cestovať. Teta ťa
bude čakať vo Viedni. Máš malý kufrík s oblečením a darčekom pre tetu - vyrezávanou miskou z
ÚĽUV-u.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Manželský pár z Rakúska
Voláte sa Hannah a Maximilian Seidel. Máte okolo 70 rokov, ste majitelia menšej prosperujúcej
firmy vo Viedni. Keďže ste na dôchodku, ale stále zdraví a vitálni, užívate si život. Máte radi kultúru,
hlavne koncerty a operu. Pred časom vám známi odporučili Filharmóniu v Bratislave, ktorá má,
napriek tomu, že sa nachádza v komunistickej krajine, prekvapujúco dobrú úroveň. Za smiešnu
cenu oproti Viedni si občas doprajete koncert, alebo návštevu opery. Teraz sa vraciate z koncertu.
Boli ste ubytovaní v hoteli Carlton, kde vám priekupník ponúkol nejaké starožitnosti takmer
zadarmo. Neodolali ste stolovým hodinám z 19. storočia a dvom porcelánovým soškám. Máte ich
starostlivo zabalené v kufri. Máte so sebou fotoaparát značky Nikon, odfotili ste sa pred divadlom
v Bratislave.
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3. Dôchodkyne z Bratislavy
Ste skromne, ale veľmi dôstojne oblečené dámy medzi 70 a 80 rokov, Božena Ondrejíčková a
Anna Malíčková. Obe pochádzate z “buržoáznych rodín”, vaši otcovia vlastnili statok a ornú pôdu,
a niekoľko obchodov v Bratislave. Komunisti vám po r. 1948 všetko zobrali. Ste vdovy, bývate na
sídlisku blízko seba. Hovoríte plynulo po nemecky a pravidelne si píšete s kamarátkou, čo žije
blízko Viedne. Idete na návštevu na pár dní. “Devízový prísľub” ste dostali už po niekoľkýkrát bez
problémov. Nesiete kamarátke domáce zaváraniny a víno. Obe ste katolíčky, vaša kamarátka je
protestantka. Nesiete si motlitebnú knižku zabalenú do novinového obalu. Bez nej nikdy nikam
necestujete. Viete, že sa to nemá, ale spoliehate sa na to, že starých ľudí veľmi nekontrolujú.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Muž v stredných rokoch s mladíkom
Otec, Miroslav Kovár: Pracuješ ako inžinier v Matadorke v Púchove. Máš manželku a dve deti,
syna a dcéru. Devízový prísľub si požiadal pod zámienkou návštevy výstavy v Technickom múzeu
vo Viedni, ktorú ti schválili z práce. Chcel si zobrať rodinu po prvýkrát (a možno jedinýkrát - ktovie)
na Západ. Papiere ste však dostali iba ty a tvoj syn, manželke aj dcére cestu zamietli. Idete teda
spolu, máte objednané ubytovanie v lacnom penzióne na kraji Viedne. Od starkého ste dostali
starú mapu mesta, aby ste tam trafili. Chcete si kúpiť magnetofón Philips, o ktorom sníva celá
rodina, preto ste si zobrali okrem povolenej sumy peňazí ešte 500 šilingov (ekvivalent asi 1500
korún československých, čo je viac, ako zarobíš za mesiac).
Syn, Peter Kovár: Si veľmi šťastný, že ideš s otcom na výlet. Snívaš, že si kúpiš džínsy a walkman,
lebo to by si bol prvý v triede, čo má niečo také. Oco chce magneťák, ale hádam ho presvedčíš.
Hlavne sa treba chovať nenápadne na hranici a prežiť kontrolu, aby vám nenašli tie peniaze.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Výstredne luxusne oblečená dáma
Voláš sa Ivona Králiková. Máš 30 rokov a tvoj manžel je vysoko postavený stranícky funkcionár v
Prahe (hlavnom meste). Máte byt v Bratislave, odkiaľ pochádzaš, tvoj otec je riaditeľom veľkého
štátneho podniku. Do Viedne chodíš pravidelne na nákupy, lebo veď v tých otrasných
bratislavských obchodoch nič nie je. Si zvyknutá na luxus, pohybuješ sa v najvyššej spoločnosti.
Máš vlastný mercedes, ale bohužiaľ ostal v Prahe v servise. Neschopní mechanici ti to nevedeli
opraviť načas a náhradné auto - škodovku si si nevzala, to je pod tvoju úroveň. Rozhodla si sa ísť
autobusom a vo Viedni si požičať “normálne auto”. Vlastníš diplomatický pas.
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6. Postarší vedec
Voláš sa František Tomko. Máš asi 55 rokov, si vedecký pracovník v oblasti “vlastnosti a obrábanie
kovov”. Žiješ a pracuješ v Košiciach. Dostal si povolenie zúčastniť sa medzinárodnej vedeckej
konferencie v Linzi. Vybavil si si všetky papiere, manželka bohužiaľ devízový prísľub nedostala.
Zarábaš asi 1200 korún, čo je skromný plat napriek tomu, že už máš docentúru. Si členom
Komunistickej strany, inak by si nemohol kariérne postúpiť a deti by sa nedostali na vysokú. Žiješ
na sídlisku, auto nemáš. Do Bratislavy si cestoval vlakom, z Viedne budeš pokračovať do Linzu tiež
vlakom. Si typický roztržitý vedec. Rodina od teba očakáva, že im kúpiš nejaké darčeky, dali ti
nejaké našetrené šilingy (asi 200, ale presne nevieš), ale nie si si istý, kde si si ich schoval. Cítiš sa
nepríjemne, bojíš sa, čo sa ťa budú vypytovať, nie si zvyknutý na takéto situácie. Nevieš ani, kde
si si práve založil cestovné doklady…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. 17-ročný študent
Voláš sa Milan Huraj. Máš 17 rokov a si z Trnavy, kde žiješ s matkou a mladšou sestrou. Rodičia
sa rozviedli a s otcom sa takmer nestretávaš. O rok by si mal maturovať na priemyslovke, ale
štúdium ťa nebaví, zaujíma ťa umenie, hlavne hudba a trochu filozofia, ale preniknúť do nej by
chcelo veľa energie a na Slovensku sa aj tak nedá dostať k poriadnej filozofickej literatúre. Chceš
sa pozrieť ako sa žije na západe, lebo si tam nikdy nebol, láka ťa sloboda, voľnosť, život, kde sú
obchody plné a kde mladým ľuďom nezakazujú hrať a kde môžu voľne cestovať, kde nik ich
nesleduje. Napadlo ťa, že by si na západe (napríklad v Kanade) rád aj ostal, ale tej myšlienky sa aj
bojíš, lebo nevieš jazyky a nevieš, ako by si tam žil. A tiež je ti jasné, že ak by si ušiel, poriadne by
si zavaril mame. Určite by ju vypočúvali a vyhadzovali jej na oči, že čo je to za matku, keď nezvládla
výchovu syna. A tvoja sestra by sa nedostala na vysokú a celú rodinu by roky sledovali. Útek na
Západ ťa láka, to by znamenalo úplne nový život, ale možno to nevyjde teraz. Ak by to nevyšlo,
aspoň si obzrieš, aké sú postupy na hraniciach, a možný útek sa uskutoční neskôr, možno v
budúcnosti? Na tento výlet si minul všetky svoje úspory z brigád, predal gitaru a pre istotu si si
vzal aj maminu zlatú retiazku (po babičke), keby sa situácia vyvinula tak, že by si nutne potreboval
peniaze na nepredvídané situácie. Asi by si retiazku predal keby bolo fakt najhoršie. A raz keď
zarobíš peniaze, vrátiš mame desaťnásobok hodnoty retiazky. Teraz si si retiazku schoval pod
vložku do topánky. Ešte pred mesiacom si mal dlhé vlasy po plecia, ale ostrihal si si ich, aby si
nebol nápadný a moc sa neodlišoval. Kamaráti o tebe vedia, že, občas povieš nejaký protištátny
vtip, že rád provokuješ a na trampských táborákoch si hral aj Kryla a Hutku.
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Vodič autobusu
Voláš sa Stanislav Trčka. Máš 30 rokov, otec pracuje v dopravnom podniku. Máš strýka v
okresnom výbore Komunistickej strany, ten ti vybavil toto miesto. Si členom Strany a musel si
podpísať spoluprácu s ŠtB, aby si mohol robiť túto prácu. Raz za týždeň odovzdávaš ústne
informácie chlapíkovi, čo sa s tebou stretáva. Poznáš po mene všetkých colníkov aj pohraničníkov,
občas im dovezieš z Viedne nejaké cigarety, kozmetiku, či elektroniku. Teba nikdy nekontrolujú,
ale vieš, že toto miesto máš iba dovtedy, pokiaľ budeš spoľahlivo informovať o všetkom, čo sa
udeje v autobuse. Keď zastavíš na hranici, odchádzaš za pohraničníkmi a colníkmi vypiť si kávu a
porozprávať sa. Započul si niečo o magnetofóne v rozhovore otca so synom, chceš tiež upozorniť
na rakúskych manželov, ktorí chodia akosi pričasto do Bratislavy, aj ten mladý čo je sám sa ti zdá
nejaký nervózny...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Hraničná stráž a pasová kontrola (1-4 osoby)
Vašou povinnosťou je kontrolovať doklady a tiež zabezpečiť, aby sa na Západ nedostali osoby,
ktoré sú nebezpečné pre štát. Keď príde autobus, vodič vystúpi, vypne motor a idete sa
porozprávať. Je to váš človek, pýtate sa na ľudí v autobuse, či má nejaké podozrenie, že dakto
chce emigrovať. Aj keď by mali všetci ľudia doklady, môžete tých podozrivých vypočuť, klásť
akékoľvek otázky akokoľvek dlho. Ak odhalíte “nebezpečného človeka”, ste za to v práci
odmenení. Ste vojaci a vaše rozkazy sú jasné. Radšej zdržať autobus a všetkých poriadne
skontrolovať, než pustiť človeka, ktorý potom emigruje. Vstupujete do autobusu pomaly, s
kamennou tvárou, s nikým nehovoríte, neodpovedáte na otázky. Vyzbierate všetky pasy a ostatné
doklady a odídete. Necháte ľudí samých v autobuse. Potrebujete vytvoriť nervozitu, strach. Vtedy
sa všetci ľahko odhalia, povedia aj to, čo nevedia.
Starí ľudia vás až tak nezaujímajú, ak aj ostanú v Rakúsku, nech ich živia imperialisti. Treba
preklepnúť takých, čo pracujú v priemysle, majú možno patenty, čo chcú vyviezť a s nimi aj seba.
V autobuse je žena nejakého vysokého komunistu, má diplomatický pas. Tú nekontrolujete,
pozvete ju na kávu a koňak, jeden z vás jej počas kontroly robí spoločnosť, aby sa na vás nedajbože
nesťažovala.
Po dlhej chvíli prídete do autobusu a vyberiete náhodne niekoľko ľudí, ktorí by mohli byť
podozriví. Odvediete ich do osobitnej miestnosti a po jednom vypočúvate. Nekričíte (iba ak by
vás naštvali), pokojne sa pýtate na rodinu, na prácu, na vzťah k socialistickému zriadeniu a na
plány do budúcna, účel cesty. Výsluchy robíte pomaly a dôkladne. Ak sa vám niekto nepáči,
nájdete si zámienku a jednoducho ho vysadíte a v ceste nebude pokračovať. Neskôr urobíte ešte
podrobnejší výsluch.
Z ŠtB máte udanie na Františka Tomka. Jeho anonymný kolega z práce napísal podozrenie, že
nemá kladný vzťah k režimu, problémy s manželkou a že prejavil chuť emigrovať. V nočných
hodinách polícia skontrolovala jeho pracovný stôl a zistili, že má “podozrivo upratané” - veľa
prázdnych zásuviek vo svojom písacom stole. Plánujete ho poriadne “preklepnúť” a zrušiť mu
povolenie na vycestovanie z krajiny. Takisto prišlo udanie na Milana Huraja. Jeho otec nesúhlasí s
jeho vycestovaním a obáva sa, že by mohol emigrovať, alebo sa pokúsiť o pašovanie zakázanej
hudby či literatúry.
Pasy vrátite ostatným až po istom čase. Rozdá im ich vodič.
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Colníci a colníčky (1-4 osoby)
Vašou úlohou je zamedziť vývozu nasledovných vecí:
-

akémukoľvek nedovolenému objemu valuty (peňazí nekomunistických štátov) za hranice.
Povolené množstvo je max. ekvivalent 300 dolárov. Počet dní pobytu je uvedený vo
výjazdnej doložke;

-

Umelecké predmety, predmety kultúrneho dedičstva, starožitnosti.

-

Alkohol, cigarety, drogy, lieky, apod.

-

Fotografie strategických miest v štáte, pričom definícia strategického miesta je veľmi voľná.
Pre istotu treba zhabať všetko, čo je nafotené, zničiť film z fotoaparátu (digitálne
fotoaparáty ešte nie sú bežné).

-

Nejaké špionážne materiály, informácie o politických väzňoch, informácie zo zbrojárskych
podnikov či podnikov strategického významu (čo sú takmer všetky), apod.

Neznášate tých ľudí, čo stále niečo pašujú a chcú sa obohatiť. Snažíte sa robiť si svoju robotu
dobre. Autoritu si vynucujete zvýšeným hlasom. Musia sa vás báť, potom ľahko podľa správania
zistíte, kto niečo pašuje. Prikážete všetkým, aby vystúpili z autobusu. Všetky kufre treba otvoriť na
zemi - na asfalte. Potom tam, pred všetkými, podrobne prehľadávate kufre. Podozrivé osoby
odvediete na osobnú prehliadku do uzavretej miestnosti, kde im môžete skontrolovať aj
oblečenie. Ľudia si často zašívajú peniaze do oblečenia. Máte psa vycvičeného na hľadanie peňazí.
V kufroch sa hrabete, ak niekto preváža niečo, čo sa vám nepozdáva, jednoducho to zhabete.
Nekontrolujete iba tú pani, čo je manželkou nejakého funkcionára. Už vás na ňu upozornili. Ale
možno že by predala nejakú voňavku alebo drahé spodné prádlo zo svojho kufra...
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Nástroj pre pozorovateľov
Pozorujte, ako prebieha prehrávaná situácia. Skúste si robiť poznámky odpovedajúc na tieto otázky:

1. Ako sa situácia vyvíjala?
Zapíšte hlavné
udalosti/zvraty, výrazné
momenty
2. Aké emócie dávali
najavo jednotlivé
postavy, čo asi prežívali?

a) Cestujúci (opíšte tých,
ktorých ste si všimli)

b) Vodič

c) Colníci

d) Pohraničníci

3. Ako sa jednotlivé
postavy snažia
dosiahnuť svoj cieľ? Čo
pre to robia?
4. Iné zaujímavosti,
pikošky, ktoré ste
zachytili počas hry
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