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ODEŠLI, ABY BOJOVALI

SIE GINGEN FORT, UM ZU KÄMPFEN

Motto „Odešli, aby bojovali“ se stalo mottem mezinárodní konference v Mikulově.
Na počátku II. světové války opouštěli naši okupovanou zemi vojáci a vlastenci, aby na druhé straně 

hranice vstupovali do vojenských jednotek ve Francii, Velké Británii, ale také na východě v Sovětském 
svazu, aby mohli bojovat proti okupantům v naší zemi a vybojovat si zpět ztracenou svobodu.

Známe hrdinství a statečnost našich letců, kteří sloužili v Britské Royal Air Force. Nejen letci, ale také 
vojáci v jednotkách s jiným zaměřením, bez kterých se armáda neobejde. Mnozí položili životy v bojích za 
svobodu. Ti, kteří přežili, vrací se do svobodné vlasti jako hrdinové.

Hrdinové nejsou oslavováni dlouho, únor 1948 přináší novou totalitu. Hrdinové jsou perzekvováni, 
zavíráni a opět s mladými Čechoslováky opouští svou zemi, za kterou před několika lety bojovali 
a nasazovali to nejdražší, tedy své životy. Vstupují do zahraničních armád tak, jak to dělali vojáci a mladí 
Češi na počátku II. světové války. Stávají se příslušníky strážních oddílů, kde byli nejen Čechoslováci, ale 
další občané ze zemí východní Evropy. Z těchto uprchlíků budovali západní mocnosti Francie, Velká 
Británie a hlavně Američané armádu na základě očekávané třetí světové války. Válka se nekoná a svoboda 
v zemích východní Evropy přichází po padesáti letech. Ti, kteří opustili republiku a bylo u nich odhodlání 
bojovat a osvobodit vlast od komunistické totality, se vrací po roce 1989 domů a začínají nový život ve své 
vlasti. Někteří se nevrátí vůbec. Umírají v cizích zemích, které jim daly svobodu, ale nedočkali se návratu do 
své vlasti, za kterou bojovali.

Der Satz „Sie gingen fort, um zu kämpfen“ wurde als Motto der internationalen Konferenz in Mikulov 
gewählt.

Zu Beginn des zweiten Weltkriegs verließen Soldaten und Patrioten unser besetztes Land, um auf der 
anderen Seite der Grenze in die Armeen Frankreichs, Großbritanniens, aber auch der Sowjetunion 
einzutreten, mit denen sie gegen die Besatzer in unserem Land und für die verlorene Freiheit kämpfen 
wollten.

Wir wissen um den Heldenmut und die Tapferkeit unserer Kriegspiloten, die in der Royal Air Force 
dienten.  Aber es waren nicht nur Flieger, sondern auch Soldaten in anderen Einheiten und mit anderen 
Aufgaben, ohne die eine Armee nicht auskommt. Viele verloren ihr Leben im Kampf für die Freiheit. Jene, die 
überlebten, kehrten in ihr befreites Heimatland als Helden zurück.

Doch als Helden feierte man sie nicht lange, denn der Februar 1948 brachte ein neues totalitäres 
Regime. Die Helden wurden verfolgt, inhaftiert, und wiederum verließen sie zusammen mit jungen 
Tschechoslowaken ihr Land, für das sie wenige Jahre zuvor gekämpft und das Wertvollste gegeben hatten – 
ihr Leben. Sie traten in ausländische Armeen ein, wie es schon die Soldaten und jungen Tschechen zu 
Beginn des Zweiten Weltkriegs getan hatten. Sie wurden zu Mitgliedern der Schutzabteilungen, wo nicht nur 
Tschechoslowaken, sondern auch Bürger anderer osteuropäischer Länder vertreten waren. Aus diesen 
Flüchtlingen errichteten die westlichen Großmächte Frankreich, Großbritannien und vor allem die 
Vereinigten Staaten eine Armee für den erwarteten Dritten Weltkrieg. Dieser Krieg fand nicht statt, und die 
Länder Osteuropas fanden nach fünfzig Jahren den Weg in die Freiheit. Jene, die ihr Land verlassen hatten, 
um in den fremden Armeen zu dienen und ihre Heimat von der kommunistischen Diktatur zu befreien, 
kehrten nach 1989 nach Hause zurück und begannen ein neues Leben in ihrer alten Heimat. Manche kamen 
nie mehr zurück. Sie starben in fremden Ländern, die ihnen die Freiheit gegeben hatten, aber erlebten nicht 
mehr die Rückkehr in jenes Land, für das sie gekämpft hatten. 3



SLOVO NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA KULTURY ČR

Letos se budou moci účastníci pietního aktu u Památníku obětem 
železné opony v Mikulově již počtvrté poklonit památce těch, kterým 
ostnatá hranice mezi světem svobody a nesvobody buď přímo život 
vzala, nebo do něj tragicky zasáhla. Na vzpomínkové shromáždění pak 
již počtvrté naváže odborná konference, věnovaná těm nejtemnějším 
kapitolám období komunistické totality.

Je velkou zásluhou pořadatelů obou těchto akcí, zejména pak pana 
Miroslava Kasáčka, který je jejich neúnavným spiritem agens, že se 
Památník obětem železné opony stává nejen místem tiché pietní 
vzpomínky spojené se silným emocionálním prožitkem, ale též živým 
místem paměti, která je prostřednictvím protagonistů i účastníků odborné 
konference stále detailněji prokreslována do širšího povědomí, a to na 
obou stranách česko-rakouské hranice.

Téma letošní odborné konference „Odešli, aby bojovali“, má obsahový záběr, který se netýká 
pouze období komunistické éry, ale daleko delší historické etapy. Vybízí k mnoha zásadním 
obecným otázkám, které se prolínají našimi novodobými dějinami. Týkají se naší státnosti, vlasti, 
národa, občanské odpovědnosti, duchovní a kulturní zakotvenosti a zejména morálních zásad. 

Všechny budou intenzívně provázet nadcházející výroční rok 2018. Budeme si v něm 
připomínat hlavně sto let naší novodobé státnosti, rekapitulovat světlé i temné stránky naší historie. 
To vše proto, abychom občerstvili a upevnili naši společnou historickou a kulturní paměť, abychom 
si společně uvědomili, odkud a kam kráčíme a jaké je naše místo v současné Evropě. Výroční 
ohlédnutí za stoletím naší novodobé státnosti by mělo přinést nejen pocit hrdosti nad tím, co se 
podařilo, ale také otevřené přiznání selhání a trvalé odhodlání něčemu podobnému čelit. Je 
zřejmé, že roli těch statečných, kteří opustili svoji zem, aby za ni bojovali, by měla být při onom 
retrospektivním pohledu věnována obzvláštní pozornost. Jejich příběhy jsou zrcadlem svědomí 
i nastaveným etickým etalonem.

Železná opona má „na svědomí“ mnoho silných příběhů, z nichž lze odvodit poučení. 
Děkujme proto společně těm, kteří činí tolik pro to, aby se staly součástí naší i evropské kolektivní 
paměti a neskončily v propadlišti dějin. Zbývá jen doufat, že stát bude v tomto úsilí neziskovým 
organizacím a územním samosprávám stále silnějším partnerem. 

 PhDr. Anna Matoušková
náměstkyně ministra kultury ČR

4



GRUßWORT DER STELLVERTRETENDEN KULTURMINISTERIN
DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Dieses Jahr wird beim Mahnmal für die Opfer des Eisernen Vorhangs in Mikulov bereits zum 
vierten Mal ein Gedenkakt für all jene stattfinden, die der Stacheldraht zwischen der freien und der 
unfreien Welt entweder direkt das Leben kostete oder in deren Leben er eine tragische Rolle 
spielte.  An die Gedenkversammlung wird sich ebenfalls bereits zum vierten Mal eine Fach-
konferenz anschließen, die sich den finstersten Kapiteln der kommunistischen Diktatur widmet. 

Es ist das große Verdienst der Veranstalter dieser beiden Ereignisse und insbesondere von 
Herrn Miroslav Kasáček und seiner nie versiegenden Tatkraft, dass das Mahnmal für die Opfer des 
Eisernen Vorhangs nicht nur ein stiller Ort des Gedenkens geworden ist, sondern das Thema hier 
auch ganz lebendig durch die Protagonisten wie die Teilnehmer der Fachkonferenz detaillierter 
dargestellt wird, um es so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu beiden Seiten der tschechisch-
österreichischen Grenze zu bringen.  

Das Thema der diesjährigen Fachkonferenz „Sie gingen fort, um zu kämpfen“ umfasst 
inhaltlich nicht nur die Ära des Kommunismus, sondern schließt eine weit längere 
Geschichtsetappe ein. Es gibt Anlass zu vielen grundlegenden, allgemeinen Fragestellungen im 
Zusammenhang mit unserer jüngeren Geschichte. Es betrifft unseren Staat, unsere Nation, die 
Verantwortung der Bürger, ihre religiöse und kulturelle Verankerung und vor allem ihre moralischen 
Grundsätze. 

All diese Fragestellungen werden intensiv das bevorstehende Jubiläumsjahr 2018 begleiten. 
In diesem Jahr werden wir vor allem der hundertjährigen Geschichte unseres neuzeitlichen 
Staatswesens gedenken, werden die Licht- und die Schattenseiten unserer Geschichte 
rekapitulieren. Dies alles mit dem Ziel, unser gemeinsames geschichtliches und kulturelles 
Gedächtnis zu erneuern und zu festigen, um uns gemeinsam bewusst zu machen, woher wir 
kommen und wohin wir gehen und welches unser Platz im heutigen Europa ist. Der Rückblick auf 
ein Jahrhundert als unabhängiger Staat sollte uns nicht nur mit Stolz erfüllen auf das, was wir 
erreicht haben, sondern uns auch dazu bringen, offen unser Versagen einzugestehen, und uns die 
Entschlossenheit geben, ähnliche Entwicklungen dauerhaft zu verhindern. Es ist offensichtlich, 
dass der Rolle jener Tapferen, die ihr Land verließen, um dafür zu kämpfen, bei diesem Rückblick 
besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte. Ihre Lebensgeschichten sind ein Spiegel des 
Gewissens und eine hohe Messlatte ethischen Verhaltens. 

Der Eiserne Vorhang war der Auslöser für viele bewegende Geschichten, aus denen wir eine 
Lehre ziehen können. Danken wir deshalb gemeinsam jenen, die so viel dafür getan haben, dass 
diese Geschichten ein Teil des kollektiven Gedächtnisses unserer Nation, aber auch Europas 
geworden und nicht für immer in Vergessenheit geraten sind. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Staat 
in diesen Bemühungen auch weiterhin den gemeinnützigen Organisationen und den 
Regionalverwaltungen als starker Partner zur Seite stehen wird. 

 PhDr. Anna Matoušková
stellvertretende Kulturministerin der Tschechischen Republik 5



SLOVO NÁMĚSTKA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

GRUßWORT DES VIZEHAUPTMANNS DES KREISES SÜDMÄHREN

Památník obětem železné opony na jihu Moravy u Mikulova byl 
vybudován v rámci mezinárodního česko-rakouského projektu 
Brána ke svobodě, abychom nezapomínali na oběti nesmyslných 
překážek ke svobodnému světu. Je pietním místem těch, kteří ztratili 
své životy na elektrických zátarasech vysokého napětí, na minovém 
poli nebo byli zastřeleni a měli být zapomenuti a také vinou 
nesmyslných nařízení nemají ani vlastní hrob. 

Každoroční pietní akt je setkáváním občanů, kteří vzpomínají 
na oběti z Československa, Rakouska, Polska a Německa.

 Připomínáme si zde zrůdnost totalitního režimu, ale především 
zdůrazňujeme naše stálé úsilí o zachování demokratických hodnot.

Svou prací a působením chci ze všech sil a celého srdce 
napomáhat rozvoji demokracie a humanity v občanské společnosti.

 Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Die Gedenkstätte für die Opfer des Eisernen Vorhangs in Südmähren bei Mikulov wurde im 
Rahmen des tschechisch-österreichischen grenzüberschreitenden Projekts „Tor zur Freiheit“ 
errichtet. Sie soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Opfer der sinnlosen Barrikaden zur freien 
Welt nicht in Vergessenheit geraten. Sie soll ein Ort des Gedenkens an all jene sein, die ihr Leben in 
Elektrozäunen oder auf Minenfeldern ließen oder durch Grenzsoldaten erschossen wurden.  Nach 
dem Willen ihrer Mörder sollten diese Opfer vergessen werden, viele von ihnen haben aufgrund 
sinnloser Vorschriften nicht einmal ein eigenes Grab. 

Bei einem alljährlichen Gedenkakt treffen sich hier Bürger, um der Opfer aus der 
Tschechoslowakei, Österreich, Polen und Deutschland zu gedenken.

Wir halten hier die Erinnerung an die Bestialität des totalitären Regimes wach, bekräftigen 
aber gleichzeitig unsere beständigen Anstrengungen zur Erhaltung der demokratischen Werte.

Mit meiner Arbeit und meinem Wirken möchte ich mich mit ganzer Kraft und aus ganzem 
Herzen für die Entwicklung der Demokratie und der Menschlichkeit in einer bürgerlichen 
Gesellschaft einsetzen.

 Mgr. Marek Šlapal
vizehauptmann des Kreises Südmähren
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SLOVO HONORÁRNÍHO KONZULA

Narodil jsem se a vyrůstal v regionu Waldviertel a železnou oponu 
jsem velmi intenzivně prožíval více než čtyřicet let. Když jsme byli děti, 
jezdívali jsme s rodiči k hranicím, do Drosendorfu nebo do Hardeggu 
a rodiče nám nebyli schopni vysvětlit, proč nemůžeme hranice překročit 
a poznat naše sousedy. Pád železné opony v roce 1989 proto pro mě byl 
velmi silný zážitek. Kolik tragických osudů se na hranicích odehrálo, jsem 
si uvědomil teprve později, v neposlední řadě díky mojí ženě, jejíž rodiče 
následovali touhu po svobodě a z tehdejšího Československa se svými 
dětmi utekli na počátku osmdesátých let. 

Myslím si, že je mimořádně důležité, abychom si tuto dobu 
připomínali. Je to právě „Brána ke svobodě“, pamětní akt, který k této 
památce přispívá nesmírně velkou měrou.

Přeji si, abychom se našimi dějinami všichni důkladně zabývali, 
poučili se z nich, a neustále se snažili o to, abychom naše dobré 
sousedské vztahy prožívali v míru a přátelství.

Děkuji iniciátorům pamětního aktu „Brána ke svobodě“ za jejich velkolepé úsilí směřující 
k tomuto cíli.

Mag. Georg Stöger
honorární konzul republiky Rakousko 



GRUßWORT DES HONORARKONSULS

Im Waldviertel geboren und aufgewachsen habe ich mehr als 
vierzig Jahre den Eisernen Vorhang sehr intensiv erlebt. Als Kinder sind 
wir immer wieder mit unseren Eltern an die Grenze nach Drosendorf oder 
Hardegg gefahren und unsere Eltern schafften es nicht uns zu erklären, 
warum es nicht möglich war, die Grenze zu überschreiten und unsere 
Nachbarn kennenzulernen. Für mich war daher der Fall des Eisernen 
Vorhangs im Jahr 1989 ein besonders bewegendes Ereignis. Wie viele 
tragische Schicksale sich an dieser Grenze ereignet haben wurde mir 
erst später bewusst, nicht zuletzt auch durch meine Frau, deren Eltern 
zusammen mit ihren Kindern der Sehnsucht nach Freiheit folgend in den 
frühen achtziger Jahren aus dem damaligen Tschechoslowakei geflohen 
sind. 

Ich meine, es ist besonders wichtig die Erinnerung an diese Zeit 
aufrecht zu erhalten. Gerade Veranstaltungen wie das Gedenken „Tor 
zur Freiheit“ leisten einen unermesslich wichtigen Beitrag dazu.

Mein Wunsch ist es, dass wir uns alle mit unserer Geschichte auseinandersetzen, daraus 
lernen und ständig daran arbeiten, gute nachbarschaftliche Beziehungen in Frieden und 
Freundschaft zu leben.

Ich danke den Initiatoren der Gedenkveranstaltung „Tor zur Freiheit“ für Ihr großartiges 
Engagement für dieses Ziel. 

 
Mag. Georg Stöger
Honorarkonsul der Republik Österreich



SLOVO RAKOUSKÉHO VELVYSLANCE V PRAZE

GRUßWORTE DES ÖSTERREICHISCHEN BOTSCHAFTERS

Více než 100 lidí zemřelo během studené války jen na 
československo-rakouské hranici, která představovala pouze krátký úsek 
železné opony, jež roztrhla Evropu na dvě části. Většina z těchto lidí chtěla 
uprchnout před diktaturou a žít ve svobodné zemi. Jim a jejich touze byly 
tenkrát určeny ostnatý drát a povely ke střelbě. Jim dnes patří naše 
vzpomínka. 

Železná opona byla stejně tak špatná jako režimy, které se za ní 
schovávaly. Varování, kterým jsou dnes pro nás památník a pietní akt, je 
určeno proto nejen železné oponě, ale také těm režimům, které ji postavily. 

V Rakousku stejně jako v České republice se můžeme považovat za 
šťastné, že už nás od žádných z našich sousedů nedělí železná opona, že 
se trhlina napříč Evropou zacelila – i přes názorové rozdíly, které se v EU 
složené z 28 demokratických států samozřejmě vyskytují. Budujme 
i nadále naši společnou Evropu a dbejme na to, aby názorové rozdíly nevedly opět k trhlinám 
a rozdělení a možná i k plotům mezi námi jako evropskými sousedy. 

 Dr. Alexander Grubmayr, LL.M., rakouský velvyslanec v Praze

Über 100 Menschen starben im Kalten Krieg allein an der tschechoslowakisch-
österreichischen Grenze, die ja nur einen kleinen Abschnitt des Eisernen Vorhangs darstellte, 
der Europa mitten entzwei riss. Die meisten dieser Menschen wollten einer Diktatur entfliehen 
und in Freiheit leben. Ihnen und ihrem Ansinnen galten damals Stacheldraht und Schießbefehle. 
Ihnen gilt heute unser Gedenken. 

Der Eiserne Vorhang war so schlimm wie die Regime, die sich hinter ihm versteckten. 
Die Mahnung, die Denkmal und Gedenkakt uns heute sind, gilt daher nicht nur dem Eisernen 
Vorhang, sondern den Unrechtsregimen, die ihn errichteten.

In Österreich wie in Tschechien können wir uns glücklich schätzen, dass uns von keinem 
unserer Nachbarn mehr ein Eiserner Vorhang trennt, dass der Riss quer durch Europa im Heilen 
begriffen ist – trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die es in einer Union aus 28 demokratischen 
Staaten natürlich auch gibt. Bauen wir weiter an unserem gemeinsamen Europa, und achten 
wir darauf, dass Meinungsverschiedenheiten nicht wieder zu Rissen und Gräben und womöglich 
Zäunen zwischen uns als europäischen Nachbarn führen. 

 Dr. Alexander Grubmayr, LL.M., Österreichischer Botschafter
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František Gajda a František Beneš. Tito dva muži se spolu v září 1950 potkali, aby se pak 
společně ještě s dalšími mladými lidmi vydali na cestu přes hranice, přes železnou oponu do 
Rakouska. František Gajda spolupracoval s americkou zpravodajskou službou a převáděl už delší 
dobu. František Beneš přešel, aby se na druhé straně železné opony zapojil do boje proti 
komunismu. František Gajda vedl celou skupinu, mířil neomylně lužními lesy nad soutokem řek 
Moravy a Dyje na druhou stranu, kde za pomoci svých amerických přátel měl zajištěný převoz 
krytým nákladním autem. Na rakouské straně hranice byla totiž stále ještě sovětská okupační zóna 
a tak tam vůbec nebylo bezpečno. Historie rozhodne, že brzy poté František Gajda zahyne při 
dalším převaděčském dobrodružství a František Beneš se na Západ sice dostane, ale do boje za 
obnovu demokratického Československa se nezapojí, protože žádný boj nakonec nebude… 
Vznikne vleklá studená válka a Beneš se nakonec usadí v Kanadě a domů se vrátí až po listopadu 
1989… V té době už skoro ani nebude doufat, že komunismus vůbec skončí.

DVA MUŽI Z JIŽNÍ MORAVY A JEJICH OSUD 
– ŽELEZNÁ OPONA

ZWEI MÄNNER AUS SÜDMÄHREN UND IHR SCHICKSAL 
– DER EISERNE VORHANG

František Gajda und František Beneš – diese zwei Männer trafen sich im September 1950, 
um zusammen mit weiteren jungen Männern die streng bewachte Grenze nach Österreich zu 
überwinden. František Gajda arbeitete mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammen und war 
schon länger als Schleuser tätig gewesen. František Beneš ging über die Grenze, um sich auf der 
anderen Seite des Eisernen Vorhangs am Kampf gegen den Kommunismus zu beteiligen. 
František Gajda führte die ganze Gruppe sicher durch die Auwälder am Zusammenfluss von March 
und Thaya auf die andere Seite der Grenze, wo seine amerikanischen Freunde bereits für die 
Weiterreise einen geschlossenen Lastwagen bereitgestellt hatten. Auf der österreichischen Seite 
bestand damals noch die sowjetische Besatzungszone, so dass man dort durchaus noch nicht  in 
Sicherheit war. Das Schicksaal wollte es, dass František Gajda wenig später bei einem weiteren 
Grenzgang ums Leben kam, während František Beneš zwar in den Westen gelangte, jedoch nie 
am Kampf für die Wiederherstellung der demokratischen Tschechoslowakei teilnahm, weil es am 
Ende keinen derartigen Kampf gab… Stattdessen begann der jahrzehntelange Kalte Krieg, und 
Beneš ließ sich schließlich in Kanada nieder, um erst nach dem November 1989 in seine Heimat 
zurückzukehren… Zu jener Zeit hatte er kaum noch daran geglaubt, dass die Ära des 
Kommunismus je enden würde.
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František Beneš patřil k mladým mužům z jižní Moravy, kteří se po 
komunistickém převratu v únoru 1948 nesmířili s novou situací a chtěli jí 
čelit. Měli svůj vzor v mužích, kteří podobně po rozbití Československa 
odcházeli do ciziny bojovat proti Hitlerovi; neboť doma bojovat nebylo 
možné. Beneš předpokládal, že režim do dvou let padne. A on se vrátí 
jako osvoboditel. Což se samozřejmě nenaplnilo.

Z nedalekého Lanžhota pocházel Antonín Bartoš, který si získal 
sympatie mnoha odvážných mladých lidí z okolí. Byl pro ně hrdinou. 
Odešel v roce 1940 do Anglie, pak se stal velitelem speciální výsadkové 
skupiny Clay-Eva, která byla o půlnoci z 12. na 13. dubna 1944 vysazena 
na území protektorátu. Ta byla velmi úspěšná a Bartoš se dočkal konce 
války; později se stal poslancem za národní socialisty a tak po únoru 
1948 musel zase utíkat; tentokrát před komunisty. Jeho útěk byl úspěšný 
a tak se stal vzorem; už podruhé. Jedním z jeho obdivovatelů byl i mladý 
muž František Beneš z Hrušek.

František Beneš se narodil 11. listopadu 1928. Jeho otec byl sedlák 
a on sám sympatizoval s národními socialisty. Po převratu v únoru 1948 
se zapojil do odboje. V roce 1950 se rozhodl pro útěk na Západ a odboj ze 
zahraničí. „Ještě před převratem komunisté začali chodit mezi lidi 
a zastrašovat. Vyhrožovali. Lidem z jiných stran, nestraníkům,“ vyprávěl 
později František Beneš. A dodává: „My jsme přitom měli za sebou už 
nějakou protistátní činnost. Podíleli jsme se na podzemní organizaci, 
která měla spojení na Antonína Bartoše z Lanžhota. Ten byl pro nás 
všechny vzorem.“

František Bartoš vůbec nepočítal s tím, že by skončil natrvalo 
v emigraci na druhé straně železné opony. „Chtěli jsme odejít a bojovat 
v zahraniční armádě. Vrátit se na amerických tancích jako osvoboditelé!“

Mezitím zjistil, že má doma v Československu narukovat – ale ne k normální jednotce. Jako 
nedůvěryhodného ho chtěli poslat k takzvaným pétépákům - kopat uhlí na Ostravsko. A tehdy se 
rozhodl pro útěk. Takže rozhodování bylo snadné. Utíkalo jich víc, převáděl je František Gajda 
z Lanžhota. Beneš vůbec netušil, že ho vidí naposledy, že při příští převaděčské akci na něj 
pohraničníci připraví léčku a on zemře… „Přebrodili jsme hraniční řeku Dyji, na druhém břehu jsme 
si na chvilku sedli, bylo trochu světlo a my se dívali na tu řeku.“ Jenže nebylo vyhráno: jeli sice 
autem, ale to se před Vídní polámalo. „Američané nějak zařídili, že jsme se dostali do jejich zóny ve 
Vídni. Pak jsme chodili na pohovory k nim. Ptali se nás na různé věci, zřejmě strategické 
informace.“ Pak je převezli a ocitli se v táboře pro uprchlíky u rakouského Lince. A pak přišel další 
tábor. Podmínky byly hrozné. Nakonec jim pomohli známí, Beneš narukoval a sloužil v kasárnách
jako stráž. „Prostě pořád jsme čekali, že bude ta válka, že do nějakých dvou let se to semele.
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Nevěděli jsme přesně kdy. 
Říkal i  jsme s i ,  že Rusy 
zaženeme spo lečně  do 
Moskvy. Pak běžel čas. Už 
jsme nevěřili, že se něco 
změní. Bartoš nám řekl: 
„ Z a ř i ď t e  s i  d a l š í  ž i v o t 
v Kanadě, tohle nestojí za nic.“ 
Za Františkem Benešem se 
později za oceán dramatickým 
způsobem dostal i jeho bratr 
Vladimír, který si doma v 
Hruškách tajně sám sestrojil 
t ank ,  k t e r ým ch tě l  dne 
19. května 1970 prorazi t 
železnou oponu a dostat sebe 
i celou rodinu na druhou 
stranu. Tank se mu hned na 
z a č á t k u  p o l á m a l  a  t a k 
Vladimír Beneš utekl sám. 
Rodina se k němu ale složitě 
dostávala přes Červený kříž; 
manželka a čtyři děti. Trvalo 
sedm d louhých le t ,  než 
komunist ický režim jeho 
nejbližší pustil. Tank skončil 
v Muzeu policie v Praze. Po 
pádu komunismu se vrátil do 
Česka František Beneš, bratr 
Vladimír zůstal za oceánem.
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1. FRANTIŠEK BENEŠ
František Beneš gehörte zu den jungen Männern aus Südmähren, 

die sich nach dem kommunistischen Umsturz im Februar 1948 nicht mit 
der neuen Situation abfinden und ihr entgegentreten wollten. Sein Vorbild 
waren jene Männer, die nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei 
ins Ausland gegangen waren, um von dort aus gegen Hitler zu kämpfen; 
denn im eigenen Land war der Kampf nicht mehr möglich. Beneš 
prophezeite, dass das Regime innerhalb von zwei Jahren stürzen und er 
als Befreier zurückkehren werde. Dies erfüllte sich natürlich nicht.

Aus dem benachbarten Lanžhot stammte Antonín Bartoš, der sich 
die Sympathien zahlreicher mutiger junger Männer aus der Umgebung 
gewonnen hatte, unter denen er als Held galt. Er war 1940 nach England 
gegangen und dort zum Befehlshaber der Fallschirm-Sondereinheit 
Clay-Eva geworden, welche um die Mitternacht zwischen dem 12. und 
dem 13. April 1944 auf dem Gebiet des Protektorats landete. Die Einheit 
war sehr erfolgreich und war bis zum Kriegsende aktiv. Bartoš wurde 
anschließend Abgeordneter der Volkssozialisten und musste so nach 
dem Februar 1948 erneut fließen – diesmal vor den Kommunisten. Seine 
Flucht gelang, womit er zum zweiten Mal Vorbild für andere wurde. Einer 
seiner Bewunderer war auch der junge František Beneš aus Hrušky.

František Beneš wurde am 11. November 1928 geboren. Sein Vater 
war Bauer, und er selbst sympathisierte mit den Volkssozialisten. Nach 
dem Umsturz vom Februar 1948 schloss er sich dem Widerstand an. Im 
Jahr 1950 entschloss er sich zur Flucht in den Westen, um von dort aus 
zu kämpfen. „Noch vor dem Umsturz begannen die Kommunisten, unter die Leute zu gehen und sie 
einzuschüchtern. Sie drohten den Anhängern anderer Parteien, den Parteilosen“, erinnerte sich 
František Beneš später und fügte hinzu: „Wir hatten dagegen schon einige staatsfeindliche 
Aktivitäten hinter uns. Wir waren an einer Untergrundorganisation beteiligt, die eine Verbindung zu 
Antonín Bartoš aus Lanžhot hatte. Der war für uns alle das Vorbild.“

František Beneš rechnete überhaupt nicht damit, dass er dauerhaft in der Emigration auf der 
anderen Seite des Eisernen Vorhangs leben würde. „Wir wollten das Land verlassen und in einer 
ausländischen Armee kämpfen, um eines Tages in amerikanischen Panzern als Befreier 
zurückzukommen!“

Unterdessen erfuhr er, dass er in der Tschechoslowakei seinen Militärdienst antreten sollte – 
aber in keiner normalen Einheit. Da er als ideologisch unzuverlässig galt, wollte man ihn in den 
Kohlebergbau im Raum Ostrava schicken. Und so fiel ihm der Entschluss zur Flucht leicht. Er war 
nicht allein unterwegs, František Gajda aus Lanžhot brachte eine ganze Gruppe über die Grenze. 
Beneš konnte nicht ahnen, dass er Gajda zum letzten Mal sehen würde – bei der nächsten
Schleuseraktion stellten ihm die Grenzsoldaten eine Falle und erschossen ihn… „Wir wateten 
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durch den Grenzfluss Thaya, am anderen Ufer ruhten wir eine Weile aus, es war etwas Licht, und 
wir schauten auf den Fluss.“ Doch noch waren sie nicht am Ziel: sie fuhren zwar mit einem Auto, 
aber das hatte vor Wien eine Panne. „Die Amerikaner sorgten irgendwie dafür, dass wir in Wien in 
ihre Zone kamen. Dann führten sie Gespräche mit uns. Sie fragten uns nach verschiedenen 
Sachen, offenbar waren es für sie strategische Informationen.“ Schließlich wurden sie in ein 
Flüchtlingslager bei Linz transportiert. Dann in ein weiteres Lager. Die Zustände dort waren 
furchtbar. Schließlich bekamen sie Hilfe von Bekannten, Beneš wurde zur Armee eingezogen und 
leistete Wachdienst in einer Kaserne. „Wir haben einfach die ganze Zeit darauf gewartet, dass der 
Krieg anfängt, dass in zwei Jahren oder so der ganze Spuk vorbei ist. Wann es genau beginnen 
würde, wussten wir nicht. Wir sagten uns, dass wir die Russen gemeinsam bis nach Moskau 
vertreiben würden. Dann ging die Zeit dahin. Wir glaubten nicht mehr, dass sich noch etwas ändern 
würde. Bartoš sagte uns: ,Richtet euch für den Rest des Lebens in Kanada ein, das hier hat keinen 
Wert.‘“ Zu František Beneš über den Ozean gelangte später unter dramatischen Umständen auch 
sein Bruder Vladimír, der sich daheim in Hrušky heimlich einen Panzer gebaut hatte, mit dem er am 
19. Mai 1970 den Eisernen Vorhang durchbrechen und seine ganz Familie auf die andere Seite 
bringen wollte. Der Panzer ist ihm gleich zu Beginn kaputt gegangen, und so floh Vladimír Beneš 
alleine. Die Familie, seine Frau und vier Kinder, konnte jedoch auf kompliziertem Wege über das 
Rote Kreuz zu ihm gelangen. Es dauerte sieben lange Jahre, bis das kommunistische Regime 
seine engsten Angehörigen gehen ließ. Der Panzer endete im Polizeimuseum in Prag. Nach dem 
Ende des Kommunismus kam František Beneš nach Tschechien zurück, sein Bruder Vladimír bleib 
auf der anderen Seite des Ozeans.
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František Gajda z Lanžhota znal velmi dobře okolní lužní lesy nad 
soutokem Moravy a Dyje. Pracoval jako autodopravce a měl celkem pět 
dětí. Jeho manželka se jmenovala Marie. Na konci války vezla manželka 
malou dceru v kočárku, když se stalo neštěstí. Kočárek srazil opilý ruský 
voják na cestě mezi Břeclaví a Lanžhotem. Jednoroční dcera zemřela. 
Po únoru 1948 začal František Gajda převádět. Do okamžiku své 
tragické smrti převedl pravděpodobně stovky uprchlíků. Tak to alespoň 
později odhadl jeho syn Ladislav, který později žil v USA, v Chicagu.

František Gajda se narodil 30 listopadu 1913 v Lanžhotě. Po 
komunistickém převratu jej podle kronikáře Jožulky Uhra přemluvil 
k převádění tamní sedlák, agrárník Antonín Švirga, který sám potřeboval 
převést. Později Gajda spolupracoval s americkou CIC. Dne 20. května 
1950 převedl na druhou stranu celou svou rodinu a „domů“ se vracel už 
jen sám, vždy tajně. Jeho cesta vedla lužními lesy, které znal velmi dobře. 
Místní jeho trasu označovali za „Gajdův chodníček“. Vedl 
pravděpodobně lužními lesy až k řece Dyji, kterou bylo třeba přeplavat 
nebo přebrodit. Tam prý měl Gajda ukrytý americký nafukovací člun pro přepravu zavazadel nebo 
pro případ nouze. Na druhé straně hranice čekalo kryté nákladní auto, které uprchlíky dopravilo do 
americké zóny ve Vídni.

František Gajda měl kolem sebe síť spolupracovníků. Přechody mu pomáhala organizovat 
Marie Ciprysová. Spolu s ním převáděl také Ludvík Holobrádek. Ciprysová byla Holobrádkova 
příbuzná. „Statečnost mého otce by neměla být zapomenuta,“ řekl později Ladislav Gajda. „V těch 
letech se se různými ilegálními způsoby za pomoci mnohých převaděčů dostaly za hranice 
desetitisíce až statisíce československých občanů, ale tyto celkové sumy nijak nezmenšují 
význam těch čtyř nebo pěti stovek, za nimiž stála statečnost mého otce a jeho kamarádů.“

Sám Ladislav Gajda vzpomíná na příšerný zážitek z února 1950, kdy tajná policie už 
pronásledovala jeho otce, protože bylo potřeba hermeticky uzavřít hranici. Při domovní prohlídce 
jeden z ozbrojenců přiložil pistoli k hlavě malého Ladislava a ptal se, kde je jeho otec. Tehdy bylo 
Ladislavu Gajdovi patnáct let. Jeho otec však už přespával jinde a Ladislav nic neřekl. Takže 
Františka Gajdu tehdy ještě nedopadli. Ladislav Gajda zemře v roce 2011 v USA. Do svobodného 
světa se dostal díky prozíravosti otce, který dne 20. května 1950 převedl na druhou stranu celou 
svou rodinu a „domů“ se vracel už jen sám, vždy tajně. Nakonec se rozhodl skončit a odejít za 
oceán. Poté, co provede ještě jednu, poslední výpravu.

František Gajda se vypraví na svou poslední výpravu dne 6. října 1950. O pár týdnů předtím 
převedl ještě bez problémů celou skupinu včetně Františka Beneše. Tentokrát si na něj počkají. 
A František Gajda zůstane po zásahu pohraničníků ležet mrtvý, dodnes není jasné, jak přesně 
zemřel. Každopádně s ním účtovali tvrdě, jak plyne z následného šetření: „Usmrcení Františka 
Gajdy šesti zásahy do prsou, zad a krku nelze přičítat hlídce za vinu, jelikož bylo stříleno v naprosté
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tmě a husté mlze, kdy se hlídka orientovala jedině záblesky zbraně, kterou pachatel napadl hlídku,“ 
stojí ve zprávě kterou podepsal ve Znojmě dne 12. října 1950 kapitán František Štěch. Později 
bude okolnosti Gajdovy smrti ještě šetřit Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ale 
nic nového se nezjistí. Případ je tedy uzavřen 16. července 2003.

Jenže té osudné noci šel spolu s Gajdou převaděčským chodníkem 
ještě jeho přítel Ludvík Holobrádek. Ten jako zázrakem unikne zátahu 
pohraničníků, kteří podle jeho slov na ně přímo číhali. A podle něj vůbec 
Gajda nevystřelil. „Ani on, ani já jsme zbraně nepoužili, byl by to nesmysl 
se pouštět do přestřelky,“ popsal Holobrádek, který se svěřil se svými 
vzpomínkami kronikáři Jožulkovi Uhrovi. Sám Holobrádek se zachránil 
tak, že běžel ve strouze podél potoka, v předklonu, takže kulky mu 
hvízdaly nad hlavou, ale nezasáhly ho. Dostal se do Vídně, kde 
informoval americké spolupracovníky o Gajdově smrti. Holobrádek bude 
mít i později velké štěstí. V roce 1952 bude zadržen v sovětské zóně 
v Rakousku a odvlečen do Sovětského Svazu. Později skončil 
v československém vězení. Propuštěn byl v roce 1964. Zemřel v roce 
1984 v Lanžhotě.

Na Gajdovi se komunisté pomstili i po jeho smrti. Pohřeb se koná 
za přísných bezpečnostních opatření. Bez účasti veřejnosti. A pochován směl být jen na smetišti 
vedle márnice lanžhotského hřbitova. V noci z 8. na 9. října se však na hřbitov vypravilo několik 
Gajdových přátel a jeho tělo vykopali. A znovu pohřbili - tajně, ale důstojněji u hřbitovní zdi. Za čas 
bude jeho tělo vykopáno znovu, aby bylo konečně uloženo do rodinného hrobu.

Mostek. Přes tento mostek v lužních 
lesích u Lanžhota vedl Gajdův převaděčský 
chodník.

Ludvík Holobrádek
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František Gajda aus Lanžhot kannte die 
Auwälder am Zusammenfluss von March und 
Thaya auf Schritt und Tritt. Er arbeitete als 
Spediteur und hatte insgesamt fünf Kinder, 
seine Frau hieß Marie. Zum Zeitpunkt des 
Kriegsendes erlebte er einen schweren 
Schicksalsschlag. Seine Frau war mit der 
kleinen Tochter im Kinderwagen unterwegs 
gewesen, als ein betrunkener russischer Soldat 
auf dem Weg zwischen Břeclav und Lanžhot 
den Kinderwagen umstieß. Die einjährige 
Tochter starb. Nach den Ereignisses des 
Februar 1948 begann František Gajda mit 
seiner Schleusertätigkeit. Bis zu seinem 
tragischen Tod dürfte er mehrere Hundert 
Flüchtlinge über die Grenze geleitet haben – so zumindest eine spätere Schätzung seines Sohns 
Ladislav, der später in Chicago lebte.

František Gajda wurde am 30. November 1913 in Lanžhot geboren. Nach dem 
kommunistischen Umsturz überredete ihn nach Auskunft des Chronisten Jožulka Uher ein örtlicher 
Bauer, Antonín Švirga, der selbst nach Österreich gelangen musste, zur Aufnahme der 
Schleusertätigkeit. Später arbeitete Gajda mit dem amerikanischen Geheimdienst CIC 
zusammen. Am 20. Mai 1950 brachte František Gajda seine ganze Familie über den Eisernen 
Vorhang und kehrte von nun an nur noch alleine heimlich nach Hause zurück. Sein Weg führte ihn 
dabei durch die Auwälder, die er sehr gut kannte. In Lanžhot und Umgebung nannte man diesen 
Pfad „Gajdas Bürgersteig“. Er führte wahrscheinlich durch die Auwälder bis zur Thaya, die man 
schwimmend oder watend durchqueren musste. Dort soll zur Gepäckbeförderung oder für Notfälle 
ein amerikanisches Schlauchboot versteckt gewesen sein. Auf der anderen Seite der Grenze 
wartete ein geschlossener Lastwagen, der die Flüchtlinge in die amerikanische Zone in Wien 
brachte.

František Gajda konnte sich auf ein Netzwerk von Helfern verlassen. Bei der Organisation der 
Grenzgänge unterstützte ihn Marie Ciprysová. Zusammen mit Gajda war auch Ludvík Holobrádek, 
der mit Ciprysová verwandt war, als Schleuser tätig. „Die Tapferkeit meines Vaters sollte nicht in 
Vergessenheit geraten“, sagte später Ladislav Gajda. „In jenen Jahren gelangten auf den 
verschiedensten illegalen Wegen und mit der Hilfe zahlreicher Schleuser Zehntausende oder 
Hunderttausende tschechoslowakischer Bürger über die Grenze, aber diese Gesamtzahlen 
ändern nichts an der Bedeutung jener vier- oder fünfhundert, die durch die Tapferkeit meines Vaters 
und seiner Freunde die Grenze überwinden konnten.“

Ladislav Gajda erinnert sich an ein unheimliches Erlebnis im Februar 1950,
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als die Geheimpolizei bereits nach seinem Vater fahndete, weil die Grenze hermetisch abgeriegelt 
werden sollte. Bei der Hausdurchsuchung legte einer der Beteiligten dem damals fünfzehnjährigen 
Ladislav die Pistole an die Schläfe und fragte ihn, wo sein Vater sei. Dieser übernachtete damals 
bereits woanders, und Ladislav verriet nichts. Daher wurde František Gajda noch nicht gefasst. 
Ladislav Gajda starb im Jahr 2011 in den USA. In die freie Welt war er gelangt, als sein Vater am 20. 
Mai 1950 vorsorglich die ganze Familie über die Grenze gebracht hatte, um fortan nur noch alleine 
heimlich nach Hause zurückzukehren. Schließlich beschloss er, das Schleusergeschäft an den 
Nagel zu hängen und in die Neue Welt auszuwandern. Davor sollte nur noch ein letzter Grenzgang 
stattfinden. 

Am 6. Oktober 1950 machte sich František 
Gajda zum letzten Mal auf den Weg über die Grenze. 
Wenige Wochen zuvor hatte er noch problemlos eine 
ganze Gruppe über die Grenze gebracht, der auch 
František Beneš angehört hatte. Diesmal jedoch 
lauerten ihm Grenzsoldaten auf, und er überlebte die 
Begegnung mit ihnen nicht. Wie er genau zu Tode 
kam, ist bis heute ungeklärt. Auf jeden Fall war es eine 
harte Abrechnung, wie aus der anschließenden 
Untersuchung hervorging: „Die Tötung des František 
Gajda durch sechs Einschüsse an Brust, Rücken und 
Hals kann nicht der Streife zur Last gelegt werden, da 
in absoluter Dunkelheit und dichtem Nebel 
geschossen wurde, wobei sich die Streife einzig am 
aufblitzenden Feuer der Waffe orientieren konnte, mit welcher der Täter die Streife angegriffen 
hatte“, so der von Kapitän František Štěch am 12. Oktober 1950 in Znojmo unterzeichnete Bericht. 
Später beschäftigte sich mit den Umständen von Gajdas Tod noch das Amt zur Dokumentation und 
Aufklärung kommunistischer Verbrechen, ohne jedoch zu neuen Ergebnisse zu gelangen. Der Fall 
wurde daher am 16. Juli 2003 abgeschlossen.

Doch war in der Schicksalsnacht zusammen mit Gajda auch sein Freund Ludvík Holobrádek 
auf dem Schleuserpfad unterwegs. Dieser entkam wie durch ein Wunder den Grenzsoldaten, die 
ihm nach seinen Worten direkt ausgelauert hatten. Gajda habe übrigens überhaupt nicht 
geschossen. „Keiner von uns beiden hat seine Waffe benutzt, es wäre unsinnig gewesen, sich auf 
einen Schusswechsel einzulassen“, so die Beschreibung von Holobrádek, der seine Erinnerungen 
dem Chronisten Jožulka Uher anvertraut hat. Holobrádek rettete sich das Leben, in dem er 
vornübergebeugt in einer Rinne neben dem Bach rannte, so dass ihm die Kugeln um den Kopf 
pfiffen, ihn jedoch nicht trafen. Er gelangte nach Wien, wo er die amerikanischen Kontaktpersonen 
von Gajdas Tod in Kenntnis setzte. Holobrádek sollte auch später großes Glück haben. Im Jahr 
1952 wurde er in der sowjetischen Besatzungszone Österreichs gefasst und in die Sowjetunion 
verschleppt. Später gelangte er in ein tschechoslowakisches Gefängnis, aus dem er 1964
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entlassen wurde. Er starb 1984 in Lanžhot.
An Gajda rächten sich die Kommunisten noch nach seinem Tod. Seine Beerdigung fand unter 

strengen Sicherheitsvorkehrungen und ohne Teilnahme der Öffentlichkeit statt. Er durfte nur auf 
der Müllkippe neben der Leichenhalle das Friedhofs von Lanžhot begraben werden. In der Nacht 
vom 8. auf den 9. Oktober machten sich jedoch einige Freunde Gajdas zum Friedhof auf, um 
seinen Leichnam heimlich auszugraben und ihn an einer würdigeren Stelle bei der Friedhofsmauer 
beizusetzen. Später wurde er erneut exhumiert und fand seine endgültige Ruhestätte im 
Familiengrab.
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Již několik let je město Poysdorf projektovým partnerem 
Občanského sdružení PAMĚŤ, které realizuje významné projekty 
a odborné práce zaměřené na téma „železná opona“. Z prostředků 
Evropské unie tak bylo možné uskutečnit „Stezku svobody“ a „Bránu ke 
svobodě“ podél bývalé železné opony. Tyto projekty jako připomenutí 
rozdělení Evropy trvající v řádu desetiletí jsou významnými památnými 
místy na jihomoravské a rakouské hranici.

„Odešli, aby bojovali“ je trefným tématem mezinárodní odborné 
konference, která se koná v rámci letošního setkání občanů u památníku 
„Brána ke svobodě“ a na zámku v Mikulově. Boji za svobodu bohužel 
spousta lidí obětovala svůj život. Pádem železné opony se otevřely 
hranice a okolní obce i celé Dolní Rakousko byly konfrontovány s novými 
úkoly a výzvami. 

Dnes se může příhraniční region díky mnoha iniciativám 
a projektům angažovaných občanů a spolků, uskutečněných s podporou 
EU z Fondu malých projektů Jižní Morava – Dolní Rakousko, s poděkováním ohlédnout zpátky 
a vidět, že se podařilo zajistit trvalý mír a významný rozvoj v ekonomických, sociálních oblastech 
a v oblasti cestovního ruchu. 

Chtěl bych poděkovat Občanskému sdružení PAMĚŤ za velké nasazení a přeji nám všem, 
abychom i nadále překonávali vzájemné bariéry a mohli tak být otevřeni novým cílům a cestám. 

 Thomas Grießl
starosta města Poysdorf

SLOVO STAROSTY MĚSTA POYSDORF
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Bereits seit vielen Jahren ist die Stadtgemeinde Poysdorf 
Projektpartner der Bürgervereinigung „PAMĚŤ“, welche bedeutende 
Projekte und Forschungsarbeiten zum Schwerpunkt „Eiserner Vorhang“ 
entwickelt und veröffentlicht. So konnten mit Fördermittel der 
Europäischen Union „Der Freiheitsweg“ und das „Tor zur Freiheit“ 
entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges umgesetzt werden. Als 
Mahnmal gegen die jahrzehntelange Trennung in Europa sind diese 
Projekte bedeutende Gedenkstätten an der südmährisch-
österreichischen Grenze.

„Sie gingen, um zu kämpfen“ lautet das treffende Thema der 
Internationalen Fachkonferenz, welche im Rahmen der diesjährigen 
Bürgerbegegnung beim Mahnmal „Tor zur Freiheit“ und im Schloss 
Mikulov abgehalten wird. Im Kampf um die Freiheit mussten leider viele 
Menschen ihr Leben lassen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges 
wurden die Grenzen geöffnet und die umliegenden Gemeinden sowie 
ganz Niederösterreich mit neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. 

Heute kann die Grenzregion, dank vieler Initiativen und Projektideen von Vordenkern und 
Vereinen, unterstützt durch EU-Fördermittel aus dem Kleinprojektefonds Südmähren – 
Niederösterreich, dankend zurückblicken, dass der Friede dauerhaft gesichert werden konnte und 
eine wertvolle Entwicklung in wirtschaftlichen, sozialen und touristischen Bereichen eingeleitet 
worden ist.

Ich möchte mich für das große Engagement der Bürgervereinigung PAMĚŤ bedanken und 
wünsche uns allen, dass wir weiterhin gegenseitige Barrieren durchbrechen, um gemeinsam für 
neue Ziele und Wege offen zu sein.

 Thomas Grießl
Bürgermeister der Stadtgemeinde Poysdorf

GRUßWORT DES BÜRGERMEISTERS DER STADTGEMEINDE POYSDORF
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Jako starostka města Laa an der Thaya mám radost ze spolupráce 
mezi našimi regiony a ráda Vám Laa v krátkosti představím. Městu Laa 
an der Thaya se říká „město setkávání“ s bohatou historickou minulostí, 
s velkou nabídkou volnočasových aktivit a s mnoha gastronomickými 
zařízeními. 

V současné době probíhá renovace hradu v Laa a již od roku 2018 
se zpřístupní hradní nádvoří a obranná věž hradu, na níž bude výstup 
možný přes 4 patra až k hornímu východu. Odtud se otevírá velkolepý 
výhled na celé město Laa a region Land um Laa a také směrem k České 
republice. Turistický spolek bude také nabízet komentované prohlídky 
a těšíme se, že i tady budeme moci přivítat spoustu návštěvníků z České 
republiky.  

Přeshraniční spolupráce vždy měla a i nadále bude mít velký 
význam. Vždyť společně neseme odpovědnost za společnou Evropu 
a za úspěšné zvládnutí přicházejících výzev. 

Těším se na spoustu dalších společných projektů s našimi českými partnery a přeji Vám do 
budoucna vše nejlepší a mnoho úspěchů!

Brigitte Ribisch, M.A.
starostka města Laa an der Thaya

SLOVO STAROSTKY MĚSTA LAA AN DER THAYA
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Als Bürgermeisterin der Stadt Laa an der Thaya freue ich mich über 
die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Regionen und darf Ihnen 
Laa in aller Kürze näherbringen. Die Stadt Laa an der Thaya gilt als „Stadt 
der Begegnung“ mit reicher historischer Vergangenheit, einem großen 
Freizeitangebot und vielen gastronomischen Betrieben.

Derzeit wird an der Sanierung der Laaer Burg gearbeitet und bereits 
ab 2018 wird der Burghof frei zugänglich und der Butterfassturm zu 
besichtigen sein. Die Begehung des Turms wird über die 4 Geschosse 
bis zum Ausstieg möglich sein. Dort präsentiert sich dann ein großartiger 
Ausblick über Laa und das Land um Laa und auch in Richtung 
Tschechien. Auch eigene Führungen werden vom Tourismusverein 
angeboten werden und wir würden uns freuen, dann auch hier viele 
Besucher aus Tschechien begrüßen zu dürfen.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war und bleibt auch 
weiterhin von großer Bedeutung. Miteinander tragen wir schließlich die 
Verantwortung für ein gemeinsames Europa und für die erfolgreiche Bewältigung kommender 
Herausforderungen.

Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Projekte mit unseren tschechischen Partnern 
und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg!

Brigitte Ribisch, M.A.
Bürgermeisterin Laa an der Thaya

GRUßWORT DES BÜRGERMEISTERS DER STADT LAA AN DER THAYA
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S hlubokým znepokojením sleduji politický vývoj v naší zemi. 
S obavami sleduji, jak se občané této země lehkomyslně vzdávají 
občanských svobod.

Pod rouškou dobra se vytratil ze společnosti pud sebezáchovy. 
S plnými žaludky se necháváme svazovat a zamykat do virtuální klece 
nesvobody. Práva jedince a tradiční rodiny jsou oklešťována pod tíhou 
konání všeobecného dobra a individuality jsou zatlačovány do rovnostářské 
šedi.

A právě proto je potřeba neustále připomínat hrdinství těch, kteří nám 
v historii ukázali tu správnou cestu. Těch, kteří si nenechali zavřít ústa 
koblihou, ale bojovali proti uniformitě a rovnostářství bolševického režimu 
a neváhali po cestě za svobodou položit život.

A tak i v roce 2017 bezmála po třiceti letech co jsme se zbavili totalitního režimu a v letech, kdy 
se bývalí aktivní spolupracovníci zrůdného komunistického režimu dostávají na nejvyšší vládní 
místa, je potřeba se zvýšeným důrazem vyzdvihnout práci Občanského sdružení PAMĚŤ, pod 
vedením mého přítele Mirka Kasáčka a pomoci jim v jejich nesmírně záslužné práci.

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

SLOVO STAROSTY MĚSTA MIKULOV

Mit großer Beunruhigung verfolge ich die politische Entwicklung in unserem Land. Alarmiert 
beobachte ich, wie die Bürger dieses Landes ihre bürgerlichen Freiheiten leichtsinnig aufs Spiel 
setzen. 

Unter dem Vorwand, Gutes zu tun, hat die Gesellschaft ihren Selbsterhaltungstrieb verloren. 
Mit vollen Mägen lassen wir uns fesseln und in den virtuellen Käfig der Unfreiheit sperren. Im 
Namen eines vorgeblichen Gemeinwohls werden die Rechte des Einzelnen und der traditionellen 
Familie beschnitten, wird die Individualität zurückgedrängt zugunsten eines gleichmacherischen 
Grau in Grau. 

Und gerade deshalb ist unablässig an das Heldentum jener zu erinnern, die uns in der 
Geschichte den rechten Weg gewiesen haben. Jener, die sich den Mund nicht mit schmackhaften 
Ködern stopfen ließen, sondern gegen die Uniformität und Gleichmacherei des bolschewistischen 
Regimes ankämpften und auf dem Weg zur Freiheit bereitwillig auch ihr Leben opferten.

Und so ist auch im Jahr 2017, nahezu dreißig Jahre, nachdem wir uns des totalitären Regimes 
entledigt haben, in einer Zeit, in der jedoch die einstigen aktiven Mitarbeiter des monströsen 
kommunistischen Regimes wieder die höchsten Posten im Staat besetzen, mit erhöhtem 
Nachdruck auf die Arbeit des Vereins PAMĚŤ unter der Leitung meines Freunds Mirek Kasáček zu 
verweisen, dessen Mitglieder wir in ihrer überaus verdienstvollen Arbeit unterstützen sollten.

Rostislav Koštial, Bürgermeister der Stadt Mikulov

GRUßWORT DES BÜRGERMEISTERS DER STADT MIKULOV
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SLOVO PŘEDSEDY MIKROREGIONU LAND UM LAA

GRUßWORT DES OBMANNES DER KLEINREGION LAND UM LAA

Region Land um Laa se již mnoho let zasazuje o udržování a další 
rozvíjení stávajících intenzivních a živých kontaktů a spolupráce se 
sousedními obcemi, městy a regiony. 

Společně projekty tvoří dobrý základ pro stmelování obou 
příhraničních krajů Weinviertel a Jihomoravský kraj a pro další 
odbourávání hranic v našich myslích. Mikroregion Land um Laa proto 
také jako partner rád podporuje snahy občanského sdružení PAMĚŤ 
o zachování paměti a vzpomínek na tragické případy, jež se udály na 
tehdejší hranici smrti mezi našimi oběma regiony. 

Společně musíme usilovat o to, aby situace před přestřižením 
ostnatého dráhu v roce 1989 již nikdy nenastala – nesmíme dopustit, aby 
upadla v zapomnění. 

Děkuji za iniciativy sdružení PAMĚŤ a přeji do budoucna vše 
nejlepší a dobrou sousedskou spolupráci ve společné Evropě!

 Ing. Manfred Schulz
předseda mikroregionu Land um Laa

Der Lebensraum Land um Laa ist seit vielen Jahren bemüht, die bereits intensiv gelebten 
Kontakte und Zusammenarbeit mit den angrenzenden Gemeinden, Städten und Regionen 
weiterhin zu erhalten und auszubauen. 

Gemeinsame Projekte bilden eine gute Basis für das Zusammenwachsen der beiden 
Grenzregionen im Weinviertel und in Südmähren und für einen weiteren Abbau der Grenzen im 
Kopf. Deshalb unterstützt die Kleinregion Land um Laa auch gerne als Partner die Bemühungen 
des Vereines PAMĚŤ, welcher die Erinnerung und das Gedenken an die tragischen Vorfälle an der 
ehemaligen Todesgrenze zwischen unseren Regionen aufrechterhalten möchte. 

Gemeinsam müssen wir danach trachten, dass eine Situation wie damals vor dem 
Durchtrennen des Stacheldrahtes 1989 nie wieder eintritt - es darf kein Vergessen zugelassen 
werden.

Ich bedanke mich für die Initiative des Vereines PAMĚŤ und wünsche für die Zukunft alles 
Gute und eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Europa!

 Ing. Manfred Schulz
Obmann des Lebensraumes Land um Laa
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RESUMÉ

Jasnou linku v české či československé historické tradici tvoří účast ve třech 
odbojových hnutích. V době První světové války se jednalo o odboj proti 
Habsburské monarchii, za Druhé světové války se jednalo o odboj proti Hitlerově 
Třetí říši a nakonec odboj proti komunistické totalitě. Specifikem je, že v prvních 
dvou případech se odboj formoval nejen doma, ve vlasti, ale též (či především) 
v zahraničí: v prvním případě šlo o známé Legionáře, v druhém o československé 
vojáky, kteří utekli před nacistickými okupanty, aby bojovali se spojeneckými 
vojsky proti německému Wehrmachtu. V době po komunistickém převratu 
v únoru 1948 se mnozí mladí muži vydávali na Západ přes železnou oponu se 
stejným cílem: bojovat. Byli přesvědčeni, že historie se bude opakovat, že začne 
Třetí světová válka a oni budou bojovat za osvobození své vlasti stejně jako jejich 
otcové, či dědové. A nepochybovali také o tom, že válka skončí zase vítězně a oni 
se vrátí jako osvoboditelé. Historie se ale tentokrát neopakovala; další konfrontaci 
nejspíš zabránila existence atomové zbraně. Mladí muži tedy v cizině zůstali. Stali 
se z nich uprchlíci, emigranti, někteří se vrátili až po pádu totality v roce 1989. 
Jedním z takových byl i František Beneš z Hrušek na jižní Moravě. Toho převedl 
v roce 1950 přes železnou oponu František Gajda z Lanžhota, který 
spolupracoval s americkou zpravodajskou službou. Převáděl uprchlíky lužními 
lesy nad soutokem řek Moravy a Dyje. V Rakousku, kde byla stále ještě sovětská 
okupační zóna, měl za pomoci svých amerických přátel zajištěný převoz krytým 
nákladním autem. Historie rozhodla, že František Gajda zahynul při dalším 
převaděčském dobrodružství a František Beneš se na Západ sice dostal, ale do 
boje za obnovu demokratického Československa se nezapojil. Vznikla vleklá 
studená válka a Beneš se nakonec usadil v Kanadě. Domů se vrátil až po 
Listopadu 1989.

28



SUMMARY

A clear thread representing participation in resistance movements runs 
through Czech and Czechoslovak history. The first two instances of resistance 
were against the Habsburg Monarchy in the First World War and Hitler’s Third 
Reich in the Second World War; the third, most recent resistance movement stood 
up to communist totalitarianism. In the first two cases, resistance was formed 
not only in the homeland but also (indeed principally) abroad. During the First 
World War, resistance abroad focused on the famous Czechoslovak Legion; 
in the Second World War, resistance came from Czechoslovak soldiers who had 
fled from the Nazi occupier to fight for the Allies against the German Wehrmacht. 
In the aftermath of the takeover of power by the communists in February 1948, 
many young men crossed to the West through the Iron Curtain with a shared aim: 
to fight. They were convinced that history would repeat itself in a third world war, 
and that they would be called on to fight for the liberation of their homeland, just 
as their fathers and grandfathers had been. They had no doubt that this new war, 
too, would end in victory and they would return home as liberators. But this time 
history did not repeat itself: conflict was most likely prevented by the existence 
of nuclear weapons. Hence, the young men remained abroad, becoming refugees 
and émigrés, although some of them returned after the fall of totalitarianism 
in 1989. One such man was František Beneš from Hrušky in South Moravia, 
who was smuggled over the border to Austria by František Gajda from Lanžhot in 
1950. Gajda worked with American intelligence services in smuggling escapees 
through riparian woodland above the confluence of the Rivers Morava and Thaya 
and so through the Iron Curtain. At that time, there was still a Soviet occupation 
zone in Austria; American friends ensured that the escapee made it over the 
border in a covered truck. Fate determined that František Gajda would lose his life 
during another adventurous attempt at people-smuggling. Although František 
Beneš made it to the West, he never joined the struggle for the restoration 
of a democratic Czechoslovakia. A lengthy Cold War set in, and Beneš eventually 
settled in Canada; he returned home only after November 1989.
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Zpracováno Občanským sdružením PAMĚŤ v rámci projektu „Železná opona – pietní akt, 
mezinárodní konference“, financováno z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Mapové podklady vypracovány s využitím WMS mapové služby Automapa ČR, 
zdroj Národní geoportál INSPIRE, poskytovatel společnost PLANstudio, spol. s r. o.

Dobové fotografie jsou použity se svolením Archivu bezpečnostních složek, portrétní 
fotografie osob pocházejí ze soukromých archivů, fotografie prezentující projekt pocházejí 

z archivu Občanského sdružení PAMĚŤ.

Brno, Občanské sdružení PAMĚŤ, 2017
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