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Šárka a Ludmilla před 
hraniční věží

Česká redakce a starosta Mag. Rudolf Mayer

Den bez hranic
DEN NA HRANICI / Žáci odkrývají minulost železné opony
VON KATEŘINA BLÁHO-
VÁ, LUDMILLA NOSKO-
VÁ, ŠÁRKA KAŇKOVSKÁ

RAABS /  Po více než 20 
letech od pádu železné 
opony se 21.záží setkali 
čeští a rakouští studenti 
v Raabsu. Česká dele-
gace do Raabsu zavítala 
z Telče, která leží 25 
kilometrů od hranic s 
Rakouskem. Rakušany 
zastupovali místní žáci 
a žáci z gymnázia ve 
Waidhofenu.
Akce s názvem „Den 
na hranici“ zahrnovala 
nejen nové poznat-
ky z doby komunis-
mu, kdy ještě železná 
opona představovala 
nepřekonatelnou hra-
nici, ale i lepší poz-
nání té doby z pohledu 
pamětníků, kterých se 
tu sešlo opravdu mno-
ho. Asi nejvíce nás 
zaujal Robert Ospald. 
Tento muž se rozhodl 
poté, co byl třikrát ve 
vězení a zakusil komu-
nistické hrůzy, překonat 
železnou oponu pomocí 
vlastnoručně sestave-

ného lanového sedát-
ka, a to netradičně, 
po drátech vysokého 
napětí. Ignoroval hrozící 
nebezpečí, zanechal zde 
svoji rodinu i všechen 
majetek a vydal se do 
relativně svobodného 
Rakouska. Jak se mu 
tento riskantní pokus 
vlastně povedl? Vyšplhal 
po kovové konstrukci do 
výšky 50 metrů, složitě 
si upevnil sedátko k 
drátům vysokého napětí 
a klouzal po drátech až 
do Rakouska.  Nejen 
tento pán, ale i spousta 
jiných lidí se s námi 
podělila o své zážitky 
z tehdejší doby. Mno-
zí vyprávěli o různých 
způsobech tehdejšího 
úniku před totalitním 
režimem. Lidé to řešili 
například sebevraždou, 
alkoholem a často i po-
kusem o útěk. Rakouští 
obyvatelé na druhé 
straně železné opony 
oproti tomu hleděli na 
československé obyva-
telstvo a režim jako na 
něco vzdáleného a ci-
zího, ale také něco zlého 

a hrozného a k dopravě 
do Československa bylo 
třeba zvláštní vízum, ale 
zájem o cestování za hra-
nice nebyl tak velký jako 
z československé strany.
Za rozhovor vděčíme 
také starostovi Raabsu, 
panu Rudolfu Mayerovi. 

I on nám zprostředkoval 
informace z pohledu 
mladého učitele,který 
až do pádu železné 
opony Československo 
nespatřil. A co jsme si 
odnesli z dnešního dne? 
Spousty nových infor-
mací, zážitků a empatií.


