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Od pádu železné opony a totality v naší zemi uplynulo třicet let. 
Klademe si v současné době otázky: Vyrovnali jsme s touto neslavnou 
minulostí? Podařilo se nám napravit zločiny proti lidskosti?

Před jedenácti lety jsme si vytkli naše cíle. Zločiny nenapravíme, ale 
připomínáme toto období současné generaci, hlavně mládeži, 
besedami, výstavami, publikacemi, dokumenty – aby se nezapomnělo. 
I toto třicáté výročí je dobou k ohlédnutí a posouzení, jak jsme tento 
čas k nápravě chyb využili.

Listopad je každoročně časem setkání politických vězňů, pamětníků 
a občanů z Rakouska i Česka, pietou u Památníku obětem železné 
opony na „Stezce svobody“ v Mikulově.

I 22. listopad 2019 byl dnem, kdy jsme si připomněli třicáté výročí od 
pádu železné opony. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a za účasti 
významných osobností z Rakouska, Německa, Polska a Slovenska se 
konala pieta u Památníku, bylo odhaleno sousoší „Odloučení“ 
a rozšířena „Stezka svobody“ o čtyři nové příběhy, to vše v rámci 
Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 
(ev. č. KPF–02–039). Následná mezinárodní konference na zámku 
v Mikulově nesla název „Železná opona v nás“. Přednášející se ve svých 
vystoupeních zabývali tím, jaké dědictví nám železná opona zanechala 
a jak bylo naloženo s tehdejšími nepravostmi. Konferenci významně 
doplnila putovní výstava „Překonej stěnu smrti“ s pracemi studentů 
z LAA – obchodní akademie, Gymnázia Moravské Budějovice a Střední 
uměleckoprůmyslové školy Jihlava. Výstava byla realizována v rámci 
Programu INTERREG V – A Rakousko – Česká republika 
(ev. č. KPF–02–058). Putovní výstava přispěla na obou stranách 
hranice k poznání neznámých příběhů. Přáním účastníků konference 
bylo to, aby na hranici vládly přátelské, sousedské vztahy a již nikdy 
tam neumírali lidé.

Miroslav Kasáček

SLOVO PŘEDSEDY KOLEGIA 
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PAMĚŤ



WORTE DES VORSITZENDEN DES 
VEREINSKOLLEGIUMS VON 
PAMĚŤ (Erinnerung)

Dreißig Jahre ist es her, seit hierzulande die Diktatur abgeschafft und 
der Eiserne Vorhang abgebaut wurde. Aktuell werden derzeit Fragen 
wie: Ist es uns gelungen, mit der unrühmlichen Vergangenheit fertig 
zu werden, und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit wieder gut 
zu machen? 

Vor elf Jahren haben wir unsere Ziele gesteckt. Die Verbrechen können 
wir nicht rückgängig machen, jedoch können wir diese Epoche der 
jetzigen Generation, vor allem der Jugend, durch Diskussionen, 
Ausstellungen, Veröffentlichungen, Dokumente näher bringen, um 
gegen das Vergessen anzukämpfen. Auch dieses dreißigjährige 
Jubiläum bietet Gelegenheit, Rückschau zu halten und zu beurteilen, 
wie gut wir die Zeit genutzt haben, um die Fehler zu beheben. 

November ist ein Monat, in dem alljährlich ehemalige politische 
Gefangene, Zeitgenossen und Bürger aus Österreich und Tschechien 
zusammenkommen, um am „Freiheitsweg“, vor einem in Mikulov 
errichteten Mahnmal, der Opfer des Eisernen Vorhangs feierlich zu 
gedenken.

Auch der 22. November 2019 war ein Tag, an dem wir uns auf das 30-
Jahr-Jubiläum zum Fall des Eisernen Vorhangs besannen. In 
Zusammenarbeit mit der Region Südmähren fand im Beisein 
bedeutender Persönlichkeiten aus Österreich, Deutschland, Polen und 
Slowakei vor dem Mahnmal eine Gedenkveranstaltung statt, anlässlich 
der, im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich – 
Tschechische Republik (Registriernummer KPF–02-039), die 
Statuengruppe „Odloučení (Trennung)“ enthüllt und der 
„Freiheitsweg“ durch vier neue Geschichten bereichert wurde. 
Anschließend wurde im Schloss Mikulov eine internationale Konferenz 
zum Thema „Eiserner Vorhang in uns“ abgehalten. In ihren Beiträgen 
sind die Vortragenden der Frage nachgegangen, welches Erbe 



Žáci Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín zpracovali téma výročí třiceti let od pádu železné opony. 
Na projektu se podíleli žáci 3. C a 4. C, obor design a vizuální komunikace, kteří vytvořili vizualizace prostorových 
intervencí mířených na přesně určená místa pohraničí, a dále žáci 4. E, obor reklamní tvorba, zpracovali série 
plakátů, kdy volně v grafické podobě reflektovali téma železné opony; pracovali pod vedením 
MgA. Andrey Uváčikové a MgA. Zuzany Bartošové.

PROJEKT ŽÁKŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
ŠKOLY JIHLAVA

Das Thema, das die Schüler der Mittleren Kunstgewerbeschule Jihlava erarbeitet haben, betrifft das 30-Jahr-
Jubiläum zum Fall des Eisernen Vorhangs. Am Projekt haben Schüler mehrerer Klassen mitgewirkt. Schüler 
der 3.C und 4.C, Fächer Design und visuelle Kommunikation, haben Visualisierungen räumlicher Interventionen 
erschaffen, die auf genau bestimmte Stellen des Grenzgebietes gerichtet waren. Außerdem haben Schüler der 
4. E, Fach Werbedesign, eine Plakatserie geschaffen, in der sie das Thema des Eisernen Vorhangs in einer 
grafischen Form frei aufbereiteten; sie wirkten unter der Leitung von MgA. Andrea Uváčiková 
und MgA. Zuzana Bartošová.

PROJEKT DER SCHÜLER DER MITTLEREN 
KUNSTGEWERBESCHULE JIHLAVA 

der Eiserne Vorhang in unserem Inneren hinterlassen hat, und wie mit dem damaligen Unrecht umgegangen 
wurde. Für wichtige Umrahmung der Konferenz sorgten die Wanderausstellung „Überwinde die Todesmauer“ und 
Arbeiten von Studenten folgender Schulen: Handelsakademie Laa an der Thaya, Gymnasium Moravské Budějovice 
und Mittlere Kunstgewerbeschule Jihlava. Die Ausstellung fand im Rahmen des Programms INTERREG V-A 
Österreich – Tschechische Republik (Registriernummer KPF–02-058) statt. Die Wanderausstellung hat auf beiden 
Seiten der Grenze dazu beigetragen, unbekannte Geschichten zu erschließen. Die Konferenzteilnehmer hegen den 
gemeinsamen Wunsch, dafür zu sorgen, dass an der Grenze für immer freundschaftliche, nachbarschaftliche 
Beziehungen gepflegt werden und nie mehr Menschen sterben.

Miroslav Kasáček











Na tomto projektu se podíleli všichni žáci všech tříd. Dostali zadání „zpracujte téma železné opony“ a k realizaci 
jsme jim ponechali úplnou volnost. Jako impuls jsme si pro zhmotnění tohoto tématu vzali filmové příběhy, které 
se týkají železné opony – krátké sekvence, jež jsme promítali, a potom jsme nechali na studentech, zda si vyberou 
literární část, nebo výtvarné dílo.

Alena Zina Janáčková, učitelka

„Já jsem si pro svou tvorbu vybrala téma Berlínské zdi, která byla nejenom součástí železné opony, ale zároveň byla 
místem, kde byla železná opona nejhmatatelnější. V tomto výtvarném díle jsou vidět lidé, obyvatelé Berlína, kteří 
sebrali všechnu svou odvahu, vzali do rukou kladiva a zeď rozbili.“

PROJEKT ŽÁKŮ GYMNÁZIA 
A SOŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

An diesem Projekt waren die Schüler aller Klassen beteiligt. Ihnen wurde aufgetragen, das Thema „Eiserner 
Vorhang“ aufzubereiten. Dabei hatten sie die Freiheit, die Vorgabe nach eigenem Gutdünken zu realisieren. 
Impulsgebend für die Materialisierung dieses Themas waren Filmgeschichten über den Eisernen Vorhang – kurze 
Filmsequenzen, die den Studenten vorgeführt wurden, um es ihnen zu überlassen, ob sie den literarischen Teil 
wählen oder sich für ein Kunstwerk entscheiden.

Alena Zina Janáčková, Lehrerin

„Ich habe mir für mein Schaffen das Thema der Berliner Mauer ausgewählt. Sie hatte nicht nur zum Eisernen 
Vorhang gehört, sondern war zugleich ein Ort, an dem dieser Eiserne Vorhang besonders spür- und greifbar war. 
In diesem Kunstwerk sind Menschen, Einwohner von Berlin zu sehen, die allen ihren Mut zusammennahmen, 
Hammer ergriffen, um die Mauer zu zerstören.“

SCHÜLERPROJEKT DES GYMNASIUMS 
UND DER BERUFSSCHULE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE



„V rámci komiksu jsem zpracovala příběh Jiřího Runkase, který se bohužel neúspěšně pokusil dostat přes hranice 
vlastnoručně vyrobeným balonem.“

„Ich erzähle in der Form eines Comics die Geschichte von Jiří Runkas, der leider vergeblich versucht hat, die Grenze 
in einem selbstgemachten Luftballon zu überfliegen.“





V listopadu 2019 uplynula tři desetiletí od pádu železné opony. Na ní 
během její existence zemřely stovky lidí. Tehdy byla státní hranice 
skutečným územím nikoho. Místem, k němuž pouhé přiblížení mohlo 
znamenat smrt. Železná opona uměle a násilně rozdělila to, co zde 
bylo po staletí propojeno – společné osudy, historické zkušenosti, 
kulturní kořeny, a dokonce rodinné vztahy. Tuto smutnou dobu 
zachycují už jen dokumenty, výstavy, odborné publikace a vzpomínky 
nás pamětníků.

Ani dnes však nemáme všechny informace o okolnostech vzniku 
železné opony, důsledcích jejího fungování a jejích tvůrcích. V tomto 
případě platí více než jindy – odpustit můžeme, ale zapomenout ne. 
Svoboda vždy měla a bude mít nevyčíslitelnou cenu právě proto, že 
kvůli ní tisíce lidí riskovaly životy. A na to nikdy nezapomínejme!

Jejich památku nejlépe uctíme vzájemnou spoluprací. Rakousko, 
a zejména spolková země Dolní Rakousko, je pro Jihomoravský kraj 
jedním z nejbližších sousedů. Přímé kontakty mezi regiony 
jednotlivých evropských zemí a jejich obyvateli jsou nejlepší cestou ke 
vzájemnému poznávání a k navázání na kladné prvky vzájemných 
vztahů z minulosti.

Vztahy jižní Moravy a Dolního Rakouska patří k nejintenzivnějším 
mezinárodním vztahům, které má Jihomoravský kraj se všemi svými 
sousedy. Krátce po obnovení krajské samosprávy na začátku třetího 
tisíciletí byla ve Znojmě podepsána smlouva o spolupráci mezi 
Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Tato smlouva je 
průběžně aktualizována a naplňována konkrétními skutky ve třinácti 
oblastech, mimo jiné ve sféře vodního hospodářství, dopravy či 
ochrany před katastrofami.

Historii už nezměníme. Máme však šanci formovat lepší vzájemnou 
budoucnost, vytvářet opravdové sousedství, kdy hranice mezi námi 
znamená už jen čáru na mapě.

Bohumil Šimek

SLOVO HEJTMANA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE



Im November 2019 war es drei Jahrzehnte her, dass der Eiserne 
Vorhang gefallen war. Darin haben, solange es ihn gab, Hunderte 
Menschen ihr Leben gelassen. Damals war die Staatsgrenze ein echtes 
Niemandsland, ein Ort, wo nur ein bloßes Näherkommen den Tod 
bringen konnte. Der Eiserne Vorhang hat willkürlich und gewaltsam 
das getrennt, was jahrhundertelang zusammengehörte – gemeinsame 
Schicksale, historische Erfahrungen, kulturelle Wurzeln und sogar 
familiäre Bindungen. Nur noch Dokumente, Ausstellungen, 
Fachveröffentlichungen und Erinnerungen von uns, den Zeitzeugen 
halten diese traurige Epoche fest. 

Jedoch stehen uns selbst heutzutage nicht alle Informationen zur 
Verfügung, die die Hintergründe, d.h. die Errichtung des Eisernen 
Vorhangs, die Auswirkungen seines Betriebes sowie seine Planer und 
Erbauer beleuchten. In diesem Fall gilt jedoch umso mehr der 
Leitspruch: „Vergeben können wir, jedoch nicht vergessen.“ Die 
Freiheit war und bleibt immer unbezahlbar, dies deshalb, weil 
ihretwegen Tausende von Menschen ihr Leben aufs Spiel setzten. Das 
darf niemals vergessen werden!

Ihr Andenken halten wir am besten dadurch in Ehren, dass wir 
gegenseitig zusammenarbeiten. Der Kreis Südmähren liegt in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu Österreich, insbesondere zu 
Niederösterreich, ist ihr nächster Nachbar. Die direkten Kontakte 
zwischen den Regionen der einzelnen europäischen Länder und 
zwischen ihren Bewohnern sind der geeignetste Weg dazu, einander 
besser kennen zu lernen und das Positive der gegenseitigen 
Beziehungen der Vergangenheit wieder aufzugreifen. 

Die Beziehungen zwischen Südmähren und Niederösterreich zählen zu 
den intensivsten internationalen Verbindungen, die Südmähren zu 
allen seinen Nachbarn pflegt. Kurz nach der Erneuerung der 
territorialen Selbstverwaltung auf der Kreisebene wurde zu Beginn des 
dritten Jahrtausends in Znojmo zwischen dem Kreis Südmähren 

WORTE DES HAUPTMANNS 
DES KREISES SÜDMÄHREN



und dem Land Niederösterreich ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag wird laufend aktualisiert 
und durch konkrete Taten in dreizehn Bereichen umgesetzt. Darunter fallen Gebiete wie Wasserwirtschaft, 
Verkehr, bzw. Katastrophenschutz.

Die Geschichte lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Jedoch haben wir die Chance, die Zukunft zu gestalten, 
eine echte Nachbarschaft zu schaffen, bei der die zwischen uns liegende Grenze zu einem bloßen Kartenstrich 
verkommt.

Bohumil Šimek



Mapa putovní výstavy „Překonej stěnu smrti“, podpořené z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika; 
Interreg V-A. Číslo projektu: KPF–02–058.

Karte der, durch den Kleinprojektefonds Österreich – Tschechische Republik, INTERREG V-A, 
Projekt-Nr. KPF–02–058 geförderten, Wanderausstellung „Überwinde die Todesmauer“.



22. 11. 2019 – PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU 
OBĚTEM ŽELEZNÉ OPONY



22. 11. 2019 – GEDENKFEIER VOR DEM MAHNMAL 
ZUR EHRUNG DER OPFER DES EISERNEN VORHANGS



Během posledních měsíců oslavovaly Rakousko a Česká republika 
celou řadu výročí novodobých dějin a připomněly si mnoho událostí, 
které položily vztahu mezi Rakouskem a Českou republikou zcela nový 
základ: 30 let od pádu železné opony a otevření hranic, 25 let od 
vstupu Rakouska do EU, 15 let od vstupu České republiky do EU.

Milníkem v našich vztazích bylo publikování společné rakousko-české 
knihy o dějinách, jež vyšla v roce 2019 pod názvem „NACHBARN“ 
v Rakousku a od 16. 1. 2020 je k dispozici také v českém jazyce. 
Celkem 27 rakouských a českých historiků v knize vědecky 
fundovaným způsobem objasnilo také těžké okamžiky naší společné 
historie.  

V roce 2020 si připomeneme 75. výročí konce druhé světové války 
a osvobození od nacistů. Z důvodů celosvětově politických okolností se 
tehdy Rakousko a Česká republika vydaly rozdílnými cestami, což patří 
stejně jako úděl německy hovořícího obyvatelstva k hořkým 
následkům války a diktatury.

S vděčností dnes pohlížíme do budoucnosti ve společné Evropě, která 
je výrazem mírového a různorodého spojení.

Alexander Grubmayr

SLOVO RAKOUSKÉHO 
VELVYSLANCE V ČESKÉ 
REPUBLICE



In den letzten Monaten feierten Österreich und Tschechien eine Reihe 
von zeitgeschichtlichen Jubiläen und gedachten einer Reihe von 
Ereignissen, die das Verhältnis zwischen Österreich und Tschechien 
auf eine völlig neue Grundlage stellten: 30 Jahre Fall des Eisernen 
Vorhangs und Öffnung der Grenzen, 25 Jahre österreichischer EU-
Beitritt, 15 Jahre tschechischer EU-Beitritt.

Ein Meilenstein in unseren Beziehungen war die Publikation des 
gemeinsamen österreichisch-tschechischen Geschichtsbuchs, welches 
2019 unter dem Titel „NACHBARN. Ein österreichisch-tschechisches 
Geschichtsbuch“ in Österreich erschien und seit 16.1.2020 auch in 
tschechischer Sprache vorliegt. 27 österreichische und tschechische 
Historikerinnen und Historiker haben auf wissenschaftlich fundierte 
Weise auch schwierige Punkte unserer gemeinsamen Geschichte 
erörtert.

2020 erinnern wir uns an den 75. Jahrestag der Beendigung des 
Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus. 
Aufgrund der weltpolitischen Gegebenheiten haben Österreich und 
Tschechien danach unterschiedliche Wege genommen, dies gehört 
ebenso wie das Los der deutschsprachigen Bevölkerung zu den 
bitteren Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft.

Dankbar blicken wir heute in die Zukunft in einem gemeinsamen 
Europa, das friedlich und in Vielfalt vereint ist.

Alexander Grubmayr

WORTE DES ÖSTERREICHISCHEN 
BOTSCHAFTERS IN DER 
TSCHECHISCHEN REPUBLIK



Chaotické poměry po 1. světové válce vyústily po velké 

hospodářské krizi v další velkou válku. Poté následovalo 

rozdělení Evropy, Rakouska – které do té doby leželo uprostřed 

Evropy – a posunulo se na okraj. Železná opona se stala 

nepřekonatelnou překážkou. Ne zcela nepřekonatelnou – sem 

tam se někomu, kdo následoval svoji touhu po svobodě, 

podařilo s nasazením vlastního života železný plot překonat. 

Mnozí z nich to nedokázali a o svůj život přišli. Jsou to právě 

oni, na které vzpomínáme působivým památníkem „Brána ke 

svobodě“ a každoroční konferencí.

Musíme poděkovat těm, kteří jsou nositeli vědomí a zkušeností 

z této doby, a stále znovu nám připomínají naše dějiny a tím 

poukazují na lepší, svobodnou budoucnost v míru.

Ať se to, co začalo pádem železné opony v roce 1989 a co 

pokračuje velkým mírovým projektem Evropské unie, dále vyvíjí 

k mírumilovnému soužití v Evropě a především ať (to) vede ke 

sbližování našich dvou zemí České republiky a Rakouska. 

Pracuje na tom celá řada lidí – často nezištně, a aniž by jim 

někdo poděkoval. Vám všem doporučuji návštěvu tohoto 

památníku, zdroje síly za jejich snahu o společnou budoucnost.

Georg Stöger

SLOVO RAKOUSKÉHO 
HONORÁLNÍHO KONZULA 
V ČESKÉ REPUBLICE



Die chaotischen Verhältnisse nach dem 1. Weltkrieg mündeten nach 
einer großen Wirtschaftskrise im nächsten großen Krieg. Danach 
folgte die Teilung Europas, Österreich - bisher in der Mitte Europas 
gelegen - rückte an den Rand. Der Eiserne Vorhang wurde zu einer 
unüberwindbaren Hürde. Nicht ganz unüberwindbar – immer wieder 
gelang es Einigen, der Sehnsucht nach Freiheit folgend, unter Einsatz 
ihres Lebens den Eisernen Zaun zu überwinden. Viele von ihnen 
schafften es nicht und mussten ihr Leben lassen. Ihrer wird mit dem 
beeindruckenden Denkmal „Tor zur Freiheit“ und der jährlichen 
Konferenz gedacht.

Es ist jenen zu danken, die das Wissen und die Erfahrung dieser Zeit 
weitertragen, und unsere Geschichte immer wieder in Erinnerung 
rufen und damit Mahner sind für eine bessere, freie und friedliche 
Zukunft.

Möge sich das, was 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann 
und in dem großen Friedensprojekt der Europäischen Union 
fortgesetzt wird, weiter entwickeln zu einem friedlichen 
Zusammenleben in Europa und insbesondere zu einem 
Zusammenwachsen unserer beiden Länder Tschechien und Österreich. 
Viele arbeiten daran – oft uneigennützig und unbedankt. Ihnen Allen 
sei ein Besuch dieses Denkmals empfohlen, als Kraftquelle für ihr 
Engagement für eine gemeinsame Zukunft.

Georg Stöger

WORTE DES ÖSTERREICHISCHEN 
HONORARKONSULS IN DER 
TSCHECHISCHEN REPUBLIK



Na snímku škola na ulici Molitorgasse 11/15, Vídeň-Simmering

Foto der Schule Molitorgasse 11/15, Wien-Simmering



Na výstavě Občanského sdružení PAMĚŤ konané na Lidové vysoké škole (VHS Donaustadt) ve Vídni vzbudil největší 
pozornost příběh školníka Josefa Heinricha z Vídně-Simmeringu, který byl smrtelně zraněn u československé 
hranice dne 1. července 1956. Jeho tragický osud se podařilo zdokumentovat díky řadě archivních materiálů. Josef 
Heinrich chtěl svým dvěma synům ukázat československou železnou oponu, a tak nedaleko Retzu vstoupil na 
československé území. Hlídka se ho pokusila zadržet, a protože se rozběhl zpět, vypálila na něj dávku ze samopalu. 
Školník byl zasažen a skácel se k zemi před očima svých dětí a manželky. Zemřel v nemocnici ve Znojmě. Do Vídně 
bylo jeho tělo převezeno dne 14. července 1956. Rakouský tisk tragédii popsal pod titulkem: „Dávky ze samopalu 
proti vídeňským výletníkům“. Výstavu ve Vídni zahajoval Karl Gasta, místostarosta vídeňského obvodu Donaustadt. 
Šokovalo ho, když se dozvěděl, že pohraničníci, kteří školníka zastřelili, dostali za odměnu knihu. Podle jeho názoru 
by škola, kde Heinrich působil, měla nést jeho jméno, nebo by školníkův osud měla připomínat pamětní tabulka.

Luděk Navara

VÝSTAVA VE VÍDNI PŘIPOMNĚLA DÁVNOU TRAGÉDII

In einer Ausstellung des Vereins PAMĚŤ, die in der Volkshochschule Donaustadt stattfand, hat die Geschichte des 
Schulwarts Josef Heinrich aus Wien-Simmering das größte Interesse erregt. Josef Heinrich wurde am 1. Juli 1956 
an der tschechoslowakischen Grenze tödlich verletzt. Sein tragisches Schicksal konnte anhand zahlreicher 
Archivunterlagen dokumentiert werden. Um seinen beiden Söhnen den tschechoslowakischen Eisernen Vorhang 
zu zeigen, hat Josef Heinrich unweit von Retz das tschechoslowakische Staatsgebiet betreten. Die Wache hat 
versucht, ihn anzuhalten. Als er versuchte zurückzulaufen, hat sie ihm eine Maschinengewehrsalve 
nachgeschossen. Der Schulwart sank vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder getroffen nieder. Er verstarb im 
Krankenhaus Znojmo. Die Überführung des Leichnams nach Wien erfolgte am 14. Juli 1956. Die österreichische 
Presse schilderte die Tragödie unter dem Titel: „Gewehrsalven gegen Wiener Ausflügler“. Die Ausstellung wurde in 
Wien von Karl Gasta, dem Bezirksvorsteher-Stellvertreter der Donaustadt eröffnet. Er war schockiert, als er erfuhr, 
dass den Grenzsoldaten, die den Schulwart erschossen hatten, zur Belohnung ein Buch geschenkt worden war. 
Nach seiner Meinung sollte die Schule, an der Heinrich gewirkt hatte, nach ihm benannt werden oder wenigstens 
mit einer kleinen Gedenktafel versehen sein, die an sein Schicksal erinnern würde.

WIENER AUSSTELLUNG RIEF EIN LÄNGST VERGAN-
GENES TRAGISCHES EREIGNIS IN ERINNERUNG



V posledních dnech si stále více uvědomuji, že svoboda není 
samozřejmostí. Třicet let po pádu železné opony se pomalu a jistě 
objevují nové interpretace totalitní doby. Mnohem častěji slyším 
relativizační teorie o době, kdy byli za pravdu popravováni naši 
spoluobčané, kdy celý národ musel žít v absolutním lágru obehnaném 
ostnatým drátem napájeným vysokým napětím a pokus o útěk na 
svobodu se mnohdy trestal smrtí přímo na místě.

Stále více si však uvědomuji, že toto nebyly nejhorší důsledky této 
absurdní doby. S odstupem času se ukazuje v plné nahotě, že největší 
škody utrpěla ve svých myslích celá společnost a stopy pokřiveného 
myšlení vyplouvají stále více na povrch.

Dnešní společnost postupně více a více toleruje ztrátu nabytých 
svobod. Obhájci starých pořádků nestoudně adorují prvky totalitního 
vládnutí zločinecké komunistické partaje a s obrovskou mírou ztráty 
paměti jsou ochotni volit a podporovat politická uskupení, která se 
opírají dnes již otevřeně o podporu komunistů a ostatních 
populistických hnutí.

A proto se s hlubokou úctou klaním těm, kteří se snaží nezapomenout 
a stále intenzivněji připomínají svou činností doby nesvobody.

Je naší povinností NEZAPOMENOUT a také těm zemím Evropské unie, 
které měly to štěstí a období komunistické nadvlády nezažily, ukazovat 
správnou cestu z neomarxistického klimatu, jež vane současnou 
Evropou.

Rostislav Koštial

SLOVO STAROSTY 
MIKULOVA



In den letzten Tagen wird mir mehr und mehr bewusst, dass die 
Freiheit nicht selbstverständlich ist. Dreißig Jahre nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs zeichnen sich langsam, aber sicher die Tendenzen 
ab, die totalitäre Ära neu zu interpretieren. Es werden immer öfters 
Theorien laut, die versuchen, die totalitäre Zeit zu relativieren, in der 
unsere Mitbürger wegen der Wahrheit hingerichtet wurden. Damals 
musste die ganze Nation in einem absolut beherrschten Lager leben, 
der von einem mit Hochspannung geladenen Stacheldrahtzaun 
umgeben war, wobei Fluchtversuche oft mit dem Tod vor Ort bestraft 
wurden. 

Aber mir wird zunehmend klar, dass dies nicht die schlimmsten Folgen 
jener absurden Zeit waren. Im Nachhinein wird im Laufe der Zeit in 
der ganzen Nacktheit deutlich, dass die größten Schäden in der 
gesamten Gesellschaft, in den Köpfen von Menschen eingetreten sind. 
Es wurde das Denken verzerrt und die Spuren dieses verzerrten 
Denkens gelangen immer mehr an die Oberfläche.

Unsere Gesellschaft toleriert nach und nach immer mehr den Verlust 
erworbener Freiheiten. Befürworter alter Ordnungen verehren 
unverschämt Elemente der totalitären Herrschaft der 
verbrecherischen kommunistischen Partei und sind nach einem 
starken Gedächtnisverlust bereit, politische Gruppierungen zu wählen 
und zu unterstützen, die heutzutage offen auf die Hilfe durch 
Kommunisten und durch andere populistische Bewegungen bauen. 

Deshalb verneige ich mich mit tiefem Respekt vor denen, die sich 
bemühen, nicht zu vergessen, und die durch ihre Aktivitäten immer 
intensiver an die Zeit der Unfreiheit mahnen.

Es ist unsere Pflicht, NICHT ZU VERGESSEN und Wegweiser für 
Menschen anderer Länder der Europäischen Union zu sein, die das 
Glück hatten, die kommunistische Herrschaft nicht zu erleben. Es ist 
unser Auftrag, den richtigen Weg aus dem neomarxistischen Klima zu 
zeigen, das jetzt in Europa weht.

WORTE DES BÜRGERMEISTERS 
VON MIKULOV



SOUSOŠÍ „ODLOUČENÍ“
STATUENGRUPPE „TRENNUNG“





Sousoší „Odloučení“ je složeno ze dvou částí, které v nás vyvolávají 
pocit napětí díky pomyslným hmotám, které by do sebe při jejich 
spojení zapadly, avšak jsou tak daleko od sebe, že je jejich spojení 
nemožné. „Odloučení“ je situováno v blízkosti města Mikulov a místa, 
kudy vedla železná opona. Sousoší bylo instalováno při výročí třiceti 
let od pádu železné opony, jako připomínka všeho a všech, kteří byli 
odloučeni režimem. Stezka, která vede skrz sousoší, může být chápána 
jako průsečík tohoto napětí, jež by zde mělo vznikat, a člověk, který 
prochází po stezce, se tak může přímo konfrontovat se sousoším. 
Kmeny lípy a jasanu vysoké tři metry jsou minimálně opracovány 
geometrickými zářezy, kmen lípy je nahrubo osekán dlátem, kmen 
jasanu je zbroušen do hladka. Na sochách je patrná i jiná kresba dřeva, 
která je zanechána ve své syrové podobě. I přes tuto různorodost 
obou kmenů a vzdálenost mezi nimi vidíme, že k sobě sochy patří.

Zuzana Bartošová

SLOVO AUTORKY SOUSOŠÍ 
„ODLOUČENÍ“



Die Statuengruppe „Trennung“ besteht aus zwei Teilen, deren fiktiven 
Massen Spannung erzeugen, weil sie zwar, zusammengeführt, wie 
Bausteine ineinander passen würden, jedoch zu weit voneinander 
entfernt sind, um miteinander verbunden zu werden. Die „Trennung“ 
wurde nahe der Stadt Mikulov im Raum des ehemaligen Eisernen 
Vorhangs anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums seit dessen Abbruch zum 
Gedenken an alles und an alle installiert, die das Regime voneinander 
trennte. Der zwischen der Statuengruppe führende Pfad kann als 
Schnittlinie der hier entstehenden Spannung aufgefasst werden, 
sodass ein Spaziergänger, der auf dem Weg durch die Statuengruppe 
hindurchgeht, mit ihr direkt konfrontiert wird. Die drei Meter hohen 
Stämme einer Linde und einer Esche sind minimalistisch mit 
geometrischen Einschnitten versehen. Während jedoch der 
Lindenstamm mit einem Beitel grob bearbeitet ist, ist der Eschen-
Baumstamm glatt geschliffen. Die Statuen tragen auch sonstige 
Holzbilder, Maserung, die in ihrer rohen Form erhalten blieb. Trotz 
dieser Andersartigkeit der beiden Stämme und des gegenseitigen 
Abstands gehören die beiden Statuen sichtbar zusammen.

Zuzana Bartošová

WORTE DER AUTORIN DER 
STATUENGRUPPE „TRENNUNG“



Nevím, zda vím, co je to zázrak. Těmito slovy začal prezident 

Václav Havel uvítací řeč při příležitosti první návštěvy papeže 

Jana Pavla II. v Československu v dubnu roku 1990. Ano, mnozí 

lidé tehdy silně vnímali, že jsou účastníky zázračných událostí. 

Třicet let po skončení zrůdné komunistické totality jako bychom 

někteří zapomněli, že vytoužená svoboda nám byla svěřena 

jako úžasný dar. Dar, za který je potřeba stále děkovat, vážit si 

ho a ze všech sil usilovat, abychom jej už nikdy neztratili. Před 

třiceti lety padla železná opona. Byly zbořeny bariéry, které nás 

oddělovaly od okolních národů. Bariéry vnější naštěstí zmizely, 

ale mnoho bariér bohužel zůstalo v lidských srdcích. Přeji nám 

všem, abychom stále hledali cesty k vzájemnému smíření 

a porozumění. Děkuju občanskému sdružení Paměť a všem 

lidem, kteří usilovně tyto cesty rozvíjejí. A kéž Bůh odplatí svou 

láskou všem, kteří pro naši svobodu přinesli oběť nejvyšší.

Pavel Pacner

DUCHOVNÍ SLOVO PROBOŠTA 
VÝZNAČNÉ KOLEGIÁTNÍ 
KAPITULY U SV. VÁCLAVA 
V MIKULOVĚ



Ich kann nicht sagen, ob ich weiß, was ein Wunder ist. Mit 

diesen Worten begann Präsident Václav Havel seine 

Begrüßungsrede, die er hielt, als Papst Johannes Paul II. im 

April des Jahres 1990 zum ersten Mal die Tschechoslowakei 

besuchte. Damals waren sich viele Menschen dessen stark 

bewusst, Zeitzeugen von unglaublichen Ereignissen zu sein, die 

voller Wunder waren. Dreißig Jahre nach dem Ende der 

kommunistischen totalitären Unrechts-Diktatur scheinen einige 

vergessen zu haben, dass die ersehnte Freiheit ein 

erstaunliches Geschenk, eine Gabe ist, für die ständig zu 

danken, die zu schätzen, und die es wert ist, mit all unseren 

Kräften erhalten zu werden, damit sie nie wieder verloren geht. 

Vor dreißig Jahren fiel der Eiserne Vorhang, wurden Barrieren 

niedergerissen, die uns von den umliegenden Völkern trennten. 

Obwohl die äußeren Absperrungen, Gott sei Dank, 

verschwunden sind, blieben in den menschlichen Herzen viele 

Schranken bestehen. Ich wünsche uns allen, dass wir nicht 

aufhören, nach Wegen der gegenseitigen Versöhnung und 

Verständigung zu suchen. Ich danke dem Verein Paměť und 

allen Menschen, die danach trachten, diese Wege auszubauen. 

Möge Gott mit Seiner Liebe alle jene entlohnen, die für unsere 

Freiheit das höchste Opfer gebracht haben.

Pavel Pacner

GEISTLICHES WORT DES 
PROPSTES DES KOLLEGIAT-
STIFTES ZUR KIRCHE DES 
HEILIGEN WENZEL IN MIKULOV



Zpracováno Občanským sdružením PAMĚŤ v rámci projektu 
„Železná opona v nás“ - „Překonej stěnu smrti“, číslo projektu: KPF–02–058.

Portrétní fotografie osob pocházejí ze soukromých archivů, 
fotografie prezentující projekt pocházejí z archivu Občanského sdružení PAMĚŤ.

Brno, Občanské sdružení PAMĚŤ, 2019

Občanské sdružení PAMĚŤ

Národního odboje 95, 664 41 Troubsko

info@SdruzeniPamet.cz
www.SdruzeniPamet.cz

facebook.com/Obcanske.Sdruzeni.Pamet
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