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Tank svobody na hranici nedojel

Stezka svobody roztínala železnou oponu
V

Dne 19. března 1970 zamířil k železné oponě malý podomácku vyrobený tank
řízený Vladimírem Benešem z Hrušek na Břeclavsku. Plánoval prorazit zátarasy
u Valtic, ale vozidlo vypovědělo službu, pak je objevili tajní policisté. Zabavený
tank vystavilipohraničníci v Břeclavi, pak putoval do muzea ministerstva vnitra v
Praze. Vladimír Beneš nakonec utekl do Rakouska pěšky přes drátěné zátarasy.
Usadil se Seattlu v USA, jeho manželka s dětmi se dlouho marně pokoušela
dostat za ním. Podařilo se jí to po zásahu Červeného kříže až po sedmi letech.
Unikátní fotografie zachycuje Vladimíra Beneše s vozidlem, jehož součástky
použil na výrobu tanku.

Útěk po drátech

pátek 27. května v Mikulově vyvrcholila jedna z aktivit občanského sdružení Paměť
– projekt Stezka svobody, která
připomíná osudy lidí, kteří se
v době totality pokusili překonat
železnou oponu a přes střeženou
hranici na jihu Moravy uprchnout do Rakouska.
Stezka se třinácti tabulemi připomínajícími jednotlivé pokusy
o útěk je vybudována v místech,
kudy do roku 1989 vedl drátěný
zátaras, a její panely jsou umístěny na tzv. Staré signálce od staré celnice směrem k Sedleci, je
dlouhá dva a půl kilometru. Jejím smyslem je umožnit zamyšlení nad cenou svobody, která
byla pro obyvatele Československa v těchto místech zdánlivě na

Na mikulovském zámku, kde
Stezka svobody symbolicky
začíná, se na jejím pátečním otevření sešly osobnosti veřejného
života – zahájení se zúčastnil
např. ředitel Ústavu pro studium
totalitních režimů Daniel Herman, zástupci města Mikulova,
ale i polského Ústavu národní paměti. Na našich hranicích
totiž při neúspěšných pokusech o jejich překročení zahynulo i mnoho polských občanů.
Občanské sdružení Paměť navázalo nedávno spolupráci s touto
institucí a polská strana se nyní
zajímá například o skutečnost, že
v českých dokumentech je oficiálně evidováno téměř třicet případů úmrtí prchajících Poláků na
elektrických drátech, o pravdi-

V Mikulovském zhámku byla zahájena výstava věnovaná obětem totality.

V létě 1986 utekl do Rakouska Robert Ospald se svým přítelem Zdeňkem
Pohlem. Vybrali si k tomu originální cestu - na speciálních sedačkách přeručkovali po drátech na druhou stranu. Jedna z jejich sedaček je dnes v Muzeu zdi v
Berlíně. Ospald s Pohlem nejdříve zjistili, že nrozvodné sítě Rakouska a Československa jsou propojeny. Také věděli, že nejvyšší drát není pod napětím. Pak
museli ještě najít místo, kde vysoké napětí protíná železnou oponu. Nakonec si
útěk nacvičili najiném místě ve vnitrozemí. Utekli v noci. Pohl žije v USA, Ospald
ve Vídni a o svém útěku napsal knihu.

Student na letadle z trabanta

dosah, ale přesto téměř nedosažitelná. Někteří z odvážlivců
při svém pokusu uspěli, jiní byli
zadrženi a čekalo je vězení a perzekuce komunistického režimu,
mnoho jich ale na hranici zahynulo – nejčastěji výstřely pohraničníků nebo na ostnatých drátech s vysokým napětím.

vosti tohoto vysvětlení ale existují pochybnosti. „Vyšetřování
smrti zastřelením bylo pro Pohraninčí stráž nepříjemné, proto se
raději uvádělo, že lidé skončili na
drátech. Zatím je to spekulace, ale
dospěli jsme k závěru, že by tomu
tak mohlo být,“ říká Miroslav
kasáček z občanského sdružení

eden z tragických příběhů
železné opony se odehrál nedaleko rakouské vesnice Rabensburg. K jeho úplnému objasnění přispělo občanské sdružení
Paměť, stalo se tak ale až v roce
2009.

režimů východního bloku nastala příležitost zjistit, co se skutečně stalo. Na podnět bývalého
celníka Milana Vojty, který o případu zmizelých věděl od svého
rakouského kolegy, začalo pátrání občanského sdružení Paměť. A

Student techniky Ivo Žďárský si vyrobil letadélko sám v garáži. Konstrikce byla
z trubek, motor z trabanta. K hranici vyrazil v noci 3. srpna 1984 a bezchybně
přistál ve Vídni. Po přistání prohlásil, že si let pěkně užil. Dnes žije ve Vídni.

Krtci pod oponou

Proplaval se na svobodu
V červnu 1987 proplaval řekou Dyjí na rakouské území jednatřicdetiletý Libor Veselský z
Břeclavi. V potápěčské výstroji se ukryl v dutině kmene,který si pro tento účel sám upravil.
Díky tomu proplul i pod mostem smrti, kde ve
dne v noci hlídkovali pohraničníci se samopaly.
Řeka sloužila nejen uprchlíkům, ale i agentům,
kteří mířili na druhou stranu železné opony na fotografiije agent oblečený do skafandru,
ve vodě se pohyboval pomocí pingpongové
pálky, kterou vesloval.
Foto Archiv Muzea Policie ČR

Paměť. Připomíná také, že mezi
oběťmi železné opony je i řada
občanů bývalé NDR a Slovenska,
takže se připravuje spolupráce na
mapování případů přechodu hranic i s těmito zeměmi.
Touha po svobodě a přísně
střežená hranice vyprovokovala
nebývalou kreativitu a lidé si pro
spnění svého cíle volili často neuvěřitelné prostředky – do svobodného světa se snažili přeplavat ve
skafandrech, podhrabat pod drátěnými zátarasy s elektrickým proudem nebo přeletět hranici v často
bizarních strojích. K útěkům se
snažili využít i horkovzdušný
balón, dva muži unikli pozornosti
Pohraniční stráže a do Rakouska
přejeli na sedačkách zavěšených
na vedení vysokého napětí a je
zaznamenán i případ (neúspěšný)
překonat zátarasy v podomácku
vyrobeném tanku.
Pátečního slavnostního otevření stezky se kromě osobností

veřejného života zúčastnili i ti,
kteří železnou oponu překonali úspěšně. Jedním z nich byl
například Václav Bařina, který
se společně se třemi kamarády
podhrabal pod ostnatými dráty
v Úvalech u Valtic, nebo Marcin
Bieniada z Polska, který v roce
1982 překonal drátěný zátaras
u Bratislavy a přeplaval Dunaj
do Rakouska.
Otevření Stezky svobody
v pátek končilo modlitbou u kříže
na břehu Dyje a slepého ramena Kyjovky nedaleko rakouské
vesnice Rabensburg, kde byli
v roce 1956 československou
hlídkou Pohraniční stráže zastřeleni dva rybáři z Rakouska. Dalším připravovaným projektem
občanského sdružení Paměť je
otevření Muzea železné opony
v Mikulově.
Stranu připravil David Daniel,
foto: Archiv bezpečnostních
složek, archiv OS Paměť

Rozkaz zněl: všechno utajit
J

V Úvalech u Valtic se podařilo čtyřem mladíkům podhrabat pod dráty železné opony na druhou stranu.
Měli neuvěřitelné štěstí. 20. září 1985 se dostali do
rakouského Schrattenbergu. Úvaly u Valtic leželyv
tak těsné blízkosti hranic, že se do obce smělo jen
na zvláštní povolení. Navíc pohraninčníci každého
příchozího zvlášť kontrolovali. Mladíci využili toho,
že jeden z nich měl v Úvalech babičku a jezdili za
ní, až si na ně pohraničníci zvykli.

Otevření Stezky svobody asistovali téměř autentičtí, plně vyzbrojení „péesáci“.

Bunkr, kde hlídkovali pohraničníci, kteří 4. srpna 1956 zsatřelili Waltera Wawru
a Karla Benedikta.

V srpnu 1956 vesnici Rabensburg rozrušilo zmizení dvou jejích obyvatel Waltera Wawry
a Karla Benedikta. Oba muži,
mladí otcové rodin, se 4. srpna nevrátili v noci domů a ráno
se na břehu Dyje našel pouze
motocykl jednoho z nich a jejich
svršky. Ve vesnici přitom během
noci byla slyšet od řeky střelba.
Jejich rodiny se hned obrátily na
československé úřady, následovalo několik nót rakouské strany adresovaných československému ministerstvu zahraničí se
žádostí o vysvětlení, odpověď
ale byla negativní. Oba muži pak
byli po deseti letech prohlášeni
za mrtvé.
Teprve po pádu totalitních

v archivu bezpečnostních složek
se našla odpověď.
Na soutok Dyje a slepého ramena Kyjovky obyvatelé Rabensburgu chodívali rybařit a 4. srpna
večer si tam vyšli i Walter Wawra a Karl Benedikt. Netušili, že
v blízkosti místa, které si vybrali
pro noční rybolov, je pohraniční
bunkr, kde hlídkuje československá Pohraniční stráž. Bylo to
v době vyostřené mezinárodní
politické situace – studená válka probíhala v plné síle hranice
byla jedním z nejcitlivěhjších
míst. Když pohraničníci v noci
uslyšeli rybařící muže, okamžitě
jednali - po varovné výzvě, které
zřejmě Rakušané ani nerozuměli
a dali se na útěk, zahájili vojá-

rozkaz jednoznačně: vše utajit.
„Shromáždili jsme dokumenty,
kde bylo vše podrobně zaznamenáno – kolik střel pohraničníci
vypálili, výsledek pitvy, známe i
jména vojáků, kteří stříleli. Víme
také, jak reagovala československá oficiální místa. Za Pohraniční
stráž tehdy odpovídal náměstek
ministra vnitra Ludvík Hlavačka, který dal pokyn vše zatajit,“
říká o výsledkupátrání Miroslav
Kasáček z občanského sdružení
Paměť.
Otázkou ale zústávalo, kde
skončila těla zabitých mužů.
Vodítkem pro nalezení místa byla
pouze jedna faktura v archivu
pohřební služby, kde se píše, že
okresní podnik
služeb
účtoval
dvě dřevěné rakve
pro dva neznámé
muže propohřeb
konaný 5. srpna
1956. „Bylo štěstí, že na hřbitově byla přesně
vedena evidence
pohřbených,
a
tak jsme objevili
dva hroby mezi
oběťmi druhé světové války, koncentráčníci byli
pohřbeni bez rakví, zabití Rakušané ve dvou v rakvích bez jména,“
uvádí Miroslav
Kasáček. Teprve
v roce 2009 tak
mohl syn Waltera
Otevření Stezky svobody končilo modlitbou u kříže v mís- Wawry navštívit
tech tragédie z padesátých let.
hrob svého otce.
ci střelbu. Walter Wawra padl
k zemi s třemi zásahy do hlavy,
Karl Benedikt se snažil uplavat a
byl zasažen do hrudníku. Zůstal
pak v řece asi půl hodiny, než
přišli nadřízení vojáků vyšetřit
mimořádnou událost. Z archivních záznamů o události vyplývá, že žil ještě několik minut
poté, co jej vytáhli z vody. O
události se dochovaly podrobné
záznamy, ve vyšetřovacím protokolu je dokonce informace,
že v rybářském saku měli muži
úlovek – jednu štiku. Zastřeleí
pak byli druhý den ve večeních
hodinách anonymně pohřbeni v
Břeclavi.
Po vyšetření události zněl

