
„Nezapomeň na stěnu smrti“ 
20 let od pádu „železné opony“ 

 

27. listopadu 2009 
Mikulov: zámek – sala terrena 
Prezentace: 9.30 hod. 
 
moderátor 
Ivana Denčevová, redaktorka ČRO 6 
 
I. část konference: zahájení – 10.00 hod.  
 
Účastníci: 
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
Historik, děkan filozofické fakulty Karlovy univerzity. Je mimo jiné členem Rady Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů, zabývá se též moderními českými dějinami, je autorem programů majících 
vztah k pohraničí; například realizoval historickou část projektu Návrat paměti krajiny - Staré 
Město pod Landštejnem. Pro Muzeum Slavonice navrhl novou expozici dějin města Slavonic 
ve 20. století. Vedl odborný tým výstavy „Rakousko. Česko. Rozděleni. Odloučeni. Spojeni.“ 
Dolnorakouská zemská výstava 2009, Telč. Spolupracoval s Českou televizí na dokumentu 
Mlynáři od Babic. 
 

Příspěvek: Československo a jeho hranice: léta 1918, 1945, 1948 
 
Jiří Runkas 
Pokusil se v osmdesátých letech neúspěšně překonat železnou oponu balonem. Byl dopaden 
ještě před vzletem, krátce vězněn, poté mu byl odebrán pas a žil život člověka druhé kategorie. 
 

Příspěvek: Můj pokus o útěk na Západ 
 
Václav Bařina  
Úspěšně v osmdesátých letech utekl přes železnou oponu do Rakouska, později se usadil v USA, 
kde se stal úspěšným uměleckým kovářem, žije v N.Y. 
 

Příspěvek: Můj útěk na Západ 
 
Mgr. Petr Šimíček 
Středoškolský učitel dějepisu a českého jazyka a literatury na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-
-Porubě. Od poloviny devadesátých let připravuje a řídí studentské semináře na téma „Holo-
caust – selhání lidskosti“ a „Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“. Od 
roku 1997 je koordinátorem projektů ASP UNESCO na gymnáziu. Se svými kolegy uspořádal 
tři ročníky středoškolských studentských konferencí – I. ročník („Mýty a realita komunistického 
Československa“), II. ročník (téma „Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé“), III. ročník 
(téma „Československo a Ostrava v roce 1968“). 
 

Příspěvek: Jak učím o železné oponě a moderních dějinách na střední škole 
 
Luděk Navara 
Je redaktorem MF DNES, spolupracuje s Českou televizí. V roce 2004 vydal první svazek Pří-
běhů železné opony, které se staly později předlohou pro stejnojmenný televizní cyklus, jenž 
získal ceny Elsa a Trilobit. Dvě z jeho knih byly přeloženy do němčiny, v roce 2008 získal cenu 
Karla Havlíčka Borovského. 
 

Příspěvek: Železná opona jako příběh složený z příběhů 



Steffen Neumann 
Novinář. Pracuje jako zpravodaj pro Sächsische Zeitung, je členem sdružení novinářů zabý-
vajících se východní Evropou N-OST (Netzwerk fur Osteuropa-Berichterstatung), spolupracuje 
s Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
 

Příspěvek: Hranice mezi Německem a Německem a Berlínská zeď. Současná reflexe Zdi 
v německé společnosti 
 
RNDr. Josef Chytil Ph.D. 
V roce 1989 zažíval pád železné opony v pohraničním městě Mikulov, účastnil se stříhání drátů 
a setkání na hraničním mostě s Rakušany. 
 

Příspěvek: Pád železné opony v mých vzpomínkách 
 
 
Ukončení I. části konference: 12.30 hod. 
Oběd: 12.30 hod. – 13.15 hod. 
 
 
II. část konference: 13.15 hod. 
 
Niklas Perzi 
 

Příspěvek: Jak učíme o železné oponě na střední škole v Rakousku 
 
Armin Laussegger 
Historik. Pracuje v Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, zabývá se  moderními 
dějinami. 
 

Příspěvek: Zmizelí Rakušané. Únosy Rakušanů do SSSR v době sovětské okupace 
 
Hubert Bayer 
Bývalý starosta rakouského města Drassenhofen. Pamětník pádu železné opony z rakouské 
strany. 
 

Příspěvek: Pád železné opony v mých vzpomínkách 
 
Franz Amberger 
Novinář. Editor knihy Grenzenlos. Zabývá se pohraničím německo-českým a současnými vztahy 
obou národů. 
 

Příspěvek: Současná reflexe železné opony ve východním Bavorsku 
 
Pavel Vaněk 
Archivář. Vystudoval filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, v současné době pracuje jako 
archivář v archivu ABS v Brně–Kanicích. Zabývá se historií československé železné opony. 
 

Příspěvek: Vývoj zabezpečení státní hranice s Rakouskem v letech 1948–1989. 
 
Lubomír Morbacher 
Historik. Pracuje ve slovenském Ústavu paměti národa v Bratislavě, zabývá se železnou oponou 
v úseku hranice s Rakouskem 
 

Příspěvek: Zastřelení a zabití na československé železné oponě 
 
 
Ukončení II. části konference: 16.00 hod. 
 
Závěr mezinárodní konference: 16.00 hod. – 16.15 hod. 


