
 
 

 

 

 
Aus: Kein Kernkraftwerk in Zwentendorf, 
30 Jahre danach, S. 69-72 
 

(Žádná atomová elektrárna v 
Zwentendorfu, 30 let poté), s. 69-72 
 
 

 
 
Rainer Possert 
 

Tyrolské vzpomínky na pochod 
 

 

Protože patřím k lidem, kteří nejsou schopni 

vykonávat ani tu sebemenší archivační 

činnost, nemám již k dispozici nejen početné 

letáky, které jsem (spolu)vytvářel, časopis 

„Kritisches Medizinstudium” (Kritické 

studium medicíny), jehož jsem byl 

vydavatelem, a mnoho dalších z pohledu 

soudobých dějin dost možná stále aktuálních 

dokumentů z doby studentského hnutí 

v Innsbrucku, ale ani tehdejší publikace 

k tématu jaderných elektráren. 
 

Mé skromné zápisky v deníku z tohoto 

období jsou věnovány mému osobnímu 

životu, fotografie z té doby, které mám stále 

k dispozici, zachycují mé rodiče, mé 

sourozence, mou tehdejší ženu Heike a 

mého syna Stefana, když byl ještě batole a 

malé dítě. 
 

Ještě existují desky ze skvotového domu 

(něm. originál Hexenhaus) – spíše 

neuspořádaná sbírka protokolů z domovních 

shromáždění, soudních protokolů, faktur a 

několika novinových článků z doby, kdy 

v Rakousku fungoval na tehdejší poměry 

unikátní, po dobu osmi let (od 1972 do 

1980) úspěšně zabraný dům v Innsbrucku, 

který byl se svými více než dvaceti 

obyvateli sice nepochybně přeplněný, ale 

který některým z nás teprve umožnil 

¨ Aus: Kein Kernkraftwerk in Zwentendorf, 
30 Jahre danach, S. 69-72 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rainer Possert 
 
Tiroler Erinnerungen an den Marsch 
 
 
Da ich zu jenen Menschen gehöre, die 
unfähig sind, auch nur die geringste 
Archivierungstätigkeit auszuüben, sind die 
zahlreichen Flugblätter, an denen ich 
(mit)geschrieben habe, die Zeitschrift 
„Kritisches-Medizin-Studium“, dessen 
Herausgeber ich war und die vielen 
anderen vielleicht zeitgeschichtlich 
relevanten Dokumente aus der Zeit der 
Studentenbewegung in Innsbruck, mir nicht 
mehr zugänglich, so auch nicht die 
damaligen Publikationen zum Thema AKW. 
 
Meine spärlichen Tagebucheintragungen 
aus dieser Zeit beschäftigen sich mit 
Privatem, die noch vorhandenen 
Fotografien aus der Zeit zeigen meine 
Eltern, meine Geschwister, meine damalige 
Frau Heike und meinen Sohn Stefan als 
Baby und Kleinkind. 
 
 
Es gibt noch eine „Hexenhausmappe“ – 
eine eher willkürliche Ansammlung von 
Hausversammlungs- und 
Gerichtsprotokollen, Rechnungen, einigen 
Zeitungsartikeln aus der Zeit, in der in 
Österreich das damals einzige, über einen 
Zeitraum von acht Jahren (1972-1980) 
erfolgreich besetzte und mit über 20 
Menschen zweifellos überbelegte Haus in 
Innsbruck existierte, und einigen von uns 
erst das Studium ermöglichte, da wir keine 
Miete bezahlten. 
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studovat na univerzitě, neboť jsme tam 

neplatili žádný nájem. 
 

Před několika lety jsem ještě dokonce 

v jedné krabici objevil dvě vybledlá čísla 

časopisu „Kritisches Medizinstudium“ 

(„Kritické studium medicíny“). Pokus, dát 

k příležitosti výročí založení „Centra 

sociální medicíny Liebenau“ v Grazu 

dohromady všechna čísla časopisu 

„Kritisches Medizinstudium“ včetně mnoha 

letáků z archivů státní policie, 

rozmnožených na xeroxu, univerzitní 

knihovny a státního zastupitelství (tenkrát 

musely být všechny publikace po vzoru 

Metternichovské tradice odevzdávány), byly 

bezvýsledné. Poslední šancí by byl ještě 

archiv letáků v Národní knihovně. 
 

Fotografie z našeho pochodu do 

Zwentendorfu jsem získal od Stoffla 

(Christoph Mittler), kterému jsem zavolal – 

neviděli jsme se přinejmenším 25 let, ale 

kontakt jsem rovněž ztratil s mnoha dalšími 

tehdejšími přáteli, soudruhy a spolužáky ze 

studií. Od té doby se snažím vzpomenout si.  

 

Když ve svém každodenním životě najdu 

trochu času, ptám se také sám sebe, jaký 

smysl by mělo, kdybych tento příspěvek 

napsal? Přitom jsem si uvědomil, jak je 

důležité zachytit některé momenty 

z tehdejšího celospolečenského kontextu, a 

opatřit je svými osobními poznámkami. 
 

 

Skutečnost, že v Rakousku nemohla být 

postavena žádná atomová elektrárna, možná 

bylo zásluhou mnoha aktivistů a aktivistek.  

Dle mého názoru to byl však také výsledek 

souhry několika „náhod“. Důležitou 

„náhodou“ byla bez pochyby součinnost 

efektivní organizační schopnosti KBÖ 

(Komunistický svaz Rakouska) a dalších 

„levicových organizací”, v postfašistické 

společnosti pevně zakořeněného pojmu 

 
 
 
Vor einigen Jahren habe ich noch in einer 
Schachtel zwei verblichene Nummern des 
„Kritischen-Medizin-Studiums“ gefunden. 
Der Versuch, alle Ausgaben dieser 
Zeitschrift, anlässlich eines Jubiläums des 
„Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau“ 
in Graz, sowie die vielen noch mit 
Abziehmaschinen hergestellten Flugblätter 
aus den Archiven der Staatspolizei, der 
Universitätsbibliothek, der 
Staatsanwaltschaft (damals mussten in 
Metternich´scher Tradition alle 
Publikationen abgeliefert werden) wieder zu 
beschaffen, waren fruchtlos. Lediglich in 
der Nationalbibliothek bestünde noch die 
Chance, im Flugblattarchiv fündig zu 
werden. 
 
Von Stoffl (Christoph Mittler) habe ich Fotos 
von unserem Marsch nach Zwentendorf 
bekommen und mit ihm telefoniert – wir 
haben uns mit Sicherheit 25 Jahre lang 
nicht mehr gesehen, so wie ich viele meiner 
damaligen Freunde, Genossen und 
Studienkollegen aus den Augen verloren 
habe. Seitdem versuche ich mich zu 
erinnern.  
Wenn ich in meinem Alltag Zeit dafür finde, 
frage ich mich auch, welchen Sinn es 
haben könnte, diesen Beitrag zu 
schreiben? Dabei ist es mir doch wichtig 
geworden, einige Fragmente aus dem 
damaligen gesellschaftlichen Kontext 
festzuhalten und sie mit meinen subjektiven 
Anmerkungen zu versehen. 
 
Dass in Österreich kein Kernkraftwerk 
errichtet werden konnte, mag der Verdienst 
vieler AktivistInnen sein, war aber meiner 
Einschätzung nach auch von einigen 
„Zufällen“ abhängig. Einer der 
wesentlichsten „Zufälle“ war wohl ein 
Aufeinandertreffen des hohen Grades an 
Organisiertheit im KBÖ (Kommunistischen 
Bund Österreichs) und der anderen „linken 
Organisationen“, des in der 
postfaschistischen Gesellschaft gut 
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„genetického zdraví“ a v neposlední řadě 

série informačních akcí iniciovaných 

bytostně demokraticky zaměřeným 

Kreiskym (Bruno Kreisky, rakouský ministr 

zahraničí a mezi léty 1970 a 1983 kancléř – 

pozn. překl.) následovaných lidovým 

hlasováním.  

 

Kromě toho by nemělo být zapomenuto, že 

počátek hnutí proti jaderným elektrárnám 

spadá do období „studené války“, kdy 

existovalo široké mezinárodní protestní 

hnutí proti válce ve Vietnamu a kdy mimo 

jiné vyzbrojování NATO raketami Pershing-

2 narazilo, alespoň v Německu, na tvrdý 

odpor. 
 

Innsbruck byl za časů mého studia městem 

ovládaným pravicovou katolickou klérem a 

její Křesťansko-sociální stranou, kde názor 

veřejného mínění dominoval deník „Tiroler 

Tageszeitung“.  Způsob jeho myšlení 

osvětluje zpráva z 3.11.1972, ve které byla 

pod titulkem „50 let (sic!) německého kruhu 

přátel Univerzity Innsbruck“ vzdána pocta 

osobnostem. Čestným senátorem byl 

„průmyslový vůdce jihozápadního 

Německa“ Hans Martin Schleyer. (V roce 

1941 převzal Schleyer vedení „Studentenwerku“ 

Německé Karlovy univerzity v Praze, když roce 

1939 po akci „Sonderaktion Prag“ v 

„Protektorátu Čechy a Morava“ všechny české 

vysoké školy byly zavřeny. V roce 1943 vstoupil 

jako odborný pracovník do „Ústředního 

průmyslového svazu Čech a Moravy“ 

(Zentralverband der Industrie für Böhmen und 

Mähren). Svaz byl mimo jiné zodpovědný za 

arizaci českého hospodářství a obstarání 

nucených pracovníků pro „Německou Ríši“.  

Byl členem NSDAP a SS. Schleyerovým únosem 

a jeho zavražděním „Frakcí Rudé armády 

(RAF) během takzvaného „Německého 

podzimu“ v roce 1977 vyvrcholila jedna 

z nejtěžších krizí v historii SRN, pozn. B.R.) 

 

Politické zastoupení studentů a studentek na 

univerzitách bylo v rukou konzervativní 

organizace „Mittelschüler-Kartellverband” 

verankerten Begriffes der „erbbiologischen 
Gesundheit“ und nicht zuletzt der von 
Kreisky, aus einer demokratischen 
Gesinnung heraus, initiierten 
Informationsveranstaltungsreihe und 
nachfolgender Volksabstimmung.  
 
Darüber hinaus sollte nicht vergessen 
werden, dass der Beginn der Anti-AKW-
Bewegung noch in der Phase des „Kalten 
Krieges“ fiel, dass es eine breite 
internationale Bewegung gegen den 
Vietnamkrieg gab und unter anderem die 
Aufrüstung der NATO mit Pershing-2-
Raketen auf heftigen Widerstand – 
zumindest in Deutschland – stieß. 
 

Innsbruck war zu meiner Studienzeit eine vom 

rechtskatholischen Klerus und ihrer christlich-

sozialen Partei beherrschte Stadt, die „Tiroler 

Tageszeitung“ dominierte die öffentliche 

Meinung. Ein Licht auf deren Gesinnung wirft 

ein Bericht vom 3.11.1972, in dem untere dem 

Titel „50 Jahre (sic!) deutscher Freundeskreis 

der Universität Innsbruck“ „Persönlichkeiten“ 

geehrt wurden. Ehrensenator war der 

„südwestdeutsche Industrieführer“ Hans Martin 

Schleyer (1941 übernahm Schleyer die Leitung 

des Studentenwerks der „Deutschen Karls-

Universität in Prag“, nachdem 1939 nach der 

„Sonderaktion Prag“ im „Protektorat Böhmen 

und Mähren“ alle tschechischen Universitäten 

geschlossen worden waren. 1943 trat er als 

Sachbearbeiter in den „Zentralverband der 

Industrie für Böhmen und Mähren“ ein. Der 

Verband war unter anderem für die 

„Arisierung“ der tschechischen Wirtschaft und 

die Beschaffung von Zwangsarbeitern für das 

„Deutsche Reiche“ zuständig. Er war Mitglied 

der NSDAP und der SS. 

Schleyers Entführung und Ermordung durch die 

„Rote Armee Fraktion“ (RAF) während des 

sogenannten „Deutschen Herbstes“ im Jahre 

1977 war der Höhepunkt einer der schwersten 

Krisen in der Geschichte der BRD, Anm.B.R.). 

 

Die StudentInnenvertretung befand sich in 
den Händen des konservativen 
„Mittelschüler Kartellverbandes“ und 
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(středoškolský kartelový svaz – pozn. překl.)  a 

nacionálních německých studentských sdružení 

praktikujících šermování jako například 

„Brixia“ atd. O první krůčky k demokracii se na 

univerzitě pokusila „Akce Innsbruck“ (tehdejší 

sympatizant a pozdější tyrolský zemský 

hejtman: Herwig van Staa) – odchovanec „Akce 

Graz“ (někdejší člen a pozdější městský rada 

pro kulturu v Grazu: Helmut Strobl). Později se 

ze Spolku socialistických studentek a studentů 

(VSSTÖ) po vzoru Německa zformovaly 

takzvané „základní skupiny“, ve kterých se sice 

nejprve četl díla Marcuse, Habermase a 

Mitscherlicha a zaznívala kritika filosofie vědy.  

 

Avšak zakrátko se v nich studentky a studenti 

transformovali v marxisticko-leninské kádry a 

objevili dělnickou třídu včetně jejího 

revolučního historického poslání, zasazovali se 

o solidaritu se vším, co se nazývalo 

osvobozenecké hnutí nebo se jen tak tvářilo, a 

posléze, krátce před zánikem organizace objevili 

téma odporu proti kapitalistickému způsobu 

získávání atomové energie. 
 

Za zmínku podle mě také stojí vliv italských 

stoupenců levice a formy jejich akcí a 

časopisy organizace Lotty Continua nebo 

Avanguardia Operaio, které se přes 

jihotyrolské studentky a studenty dostaly do 

Innsbrucku, a které ovlivnily politickou 

diskuzi včetně způsobů pořádání akcí. 
 

Také Feltrinelli (italský komunista a 

nakladatel, 1926-1972, pozn.B.R.) se 

pokusil navázat kontakty s militantními 

nefašistickými částmi Jihotyrolského 

autonomního hnutí a militantními stoupenci 

levicových hnutí v Německu. Zatčení 

Elmara Altvatera (německý levicový 

publicista a profesor Svobodné university 

Berlín, 1938-2018, pozn. B.R.) přímo ve 

vlaku v Innsbrucku – vzpomínám si také na 

jednu přednášku IRA v přeplněné 

posluchárně, na rudé prapory vlající 

z balkonu univerzity, obsazení rektorátu a 

násilné střety s fašistickými členy 

studentských spolků, které na univerzitu 

schlagender Studentenverbindungen wie 
z.B. der „Brixia“ etc. Erste demokratische 
Gehversuche an der Uni machte die „Aktion 
Innsbruck“ (ehemaliger Sympathisant und 
nachmaliger Landeshauptmann von Tirol: 
Herwig von Staa) – ein Ableger der „Aktion 
Graz“ (ehemaliges Mitglied und 
nachmaliger Grazer Kulturstadtrat Helmut 
Strobl). Später bildeten sich aus dem 
VSSTÖ, dem deutschen Vorbild 
entsprechend, so genannte „Basisgruppen“, 
in denen vorerst Marcuse, Habermas, 
Mitscherlich gelesen und 
Wissenschaftskritik betrieben wurde, jedoch 
binnen kurzer Zeit die StudentInnen zu 
marxistisch-leninistischen  werktätigen 
Kadern mutierten und die Arbeiterklasse 
samt ihrer revolutionären historischen 
Mission entdeckten, Solidarität mit allem, 
was sich Befreiungsbewegung nannte, 
übten und auch kurz vor ihrem späteren 
organisatorischem Ende den Widerstand 
gegen die kapitalistische Art und Weise der 
Atomenergie-Gewinnung entdeckten. 
 
Erwähenswert scheint mir auch der Einfluss 
der italienischen Linken und deren 
Aktionsformen, deren Zeitschriften von 
Lotta Contiuna oder Avanguardia Operaio 
über Südtiroler StudentInnen nach 
Innsbruck kamen und Einfluss auf die 
politische Diskussion und Aktionsformen 
nahmen. 
 
Auch Feltrinelli (italienischer Kommunist 
und Verleger, 1926-1972) versuchte, 
Kontakte zu den militanten, nicht 
faschistischen Teilen der Südtiroler 
Autonomiebewegung und eine Achse zur 
militanten Linken in Deutschland zu 
knüpfen. Die Verhaftung Elmar Altvaters 
(linker deutscher Publizist und Professor 
der Freien Universität Berlin, 1938-2018, 
Anm.B.R.) in Innsbruck aus dem Zug 
heraus – ich erinnere mich auch an einen 
Vortrag der IRA in einem überfüllten 
Hörsaal, an rote Fahnen, die von der 
Empore der Uni wehten, an 
Rektoratsbesetzungen, an tätliche 
Auseinandersetzungen mit den 
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k obraně apartheidu pozvaly jihoafrického 

ministra vnitra Botha, jenž byl později ve 

své zemi odsouzen.  

 

 

Vzpomínám si i na pálení našich vojenských 

knížek při diskuzi s ministrem obrany 

Karlem Lütgendorfem, protestní akce a 

držení protestní hladovky proti nedostatku 

bytů v Innsbrucku, „narušování“ 

náboženských akcí v innsbruckém dómu, 

následné neohlášené demonstrace na 

Zemském soudu v Innsbrucku, ty spousty 

stolů s knihami od Marxe, Lenina a 

Trockého, i další marxisticko-leninskou a 

trockistickou literaturu, nástěnky všech 

politických uskupení zavěšené na stěnách 

auly, na ta mimořádná spektakulární 

obsazení letiště v Salzburku vyvolaná 

návštěvou Nixona v Rakousku, požár v 

„Americkém domě“ v Innsbrucku, 

studentské diskuze („Teach-Ins”) na 

univerzitě proti válce ve Vietnamu a později 

proti raketám Pershing-2 a konečně také 

hnutí proti jaderným elektrárnám, po kterém 

tato „levicová“ éra skončila. 
Ještě nějakou dobu existoval Komunistický 

svaz Rakouska (KBÖ), který se změnil 

v zahraniční oddělení Komunistické strany 

Číny pod vedením Teng Xsio Pinga. Pak 

stoupenci tradiční levice z univerzity zmizeli 

tak rychle, jak se objevili. 
 

V reakci na dokumentární film o odporu 

proti německé jaderné elektrárně ve Wyhlu 

v roce 1975, o protestech sousedů a o 

násilném zásahu proti odpůrcům jaderné 

elektrárny, jsme se v časopisu „Kritische 

Medizin“ poprvé začali zabývat nebezpečím 

atomové anergie. První informační podklady 

jsme získali od Dr. Tisseranda z Lince a také 

od aktivistů bojujících proti jaderné energii 

z Vorarlberska. 

 
Mnozí snad ani netuší, že ve Vorarlbersku 

existovalo silné hnutí bojující proti švýcarské 

faschistischen Burschenschaftlern, die den 
später in Südafrika verurteilten 
Innenminister Botha zur Verteidigung der 
Apartheid an die Uni einluden.  
 
Es fallen mir die Verbrennungen unserer 
Wehrdienstbücher bei Diskussionen mit 
Verteidigungsminister Karl Lütgendorf, 
Protestaktionen und Hungerstreik gegen 
die Wohnungsnot in Innsbruck ein, 
„Religionsstörungen“ im Dom zu Innsbruck, 
nachfolgende unangemeldete 
Demonstrationen im Landesgericht 
Innsbruck, die vielen Büchertische mit 
marxistisch-leninistischer, trotzkistischer 
Basis- und Sekundärliteratur, die Wände 
der Aula bedeckenden Wandzeitungen aller 
politischen Gruppierungen, jene 
spektakuläre Flughafenbesetzung in 
Salzburg anlässlich des Nixon-Besuches in 
Österreich, der Brand im Amerika-Haus in 
Innsbruck, „Teach-Ins“ gegen den 
Vietnamkrieg, später gegen Pershing-2 und 
zuletzt die Anti-AKW-Bewegung, nach der 
diese „linke“ Ära zu Ende ging. 
 
 
 
Eine Zeitlang gab´s noch den KBÖ, der zur 
Auslandsabteilung der Chinesischen KP 
unter Teng Xsio Ping mutierte, dann war 
die traditionelle Linke von der Uni so 
schnell verschwunden, wie sie gekommen 
war. 
 
Anlässlich eines Dokumentarfilms über den 
Widerstand gegen das deutsche 
Kernkraftwerk in Whyl 1975, die 
Anrainerproteste und die gewalttätige 
Vorgangsweise gegen AKW-Gegner, 
befassten wir uns in der „Kritischen 
Medizin“ zum ersten Mal mit den Gefahren 
der Atomenergie. Erstes 
Informationsmaterial bekamen wir von Dr. 
Tisserand aus Linz und auch von Anti-
AKW-Aktivisten aus Vorarlberg. 
 
Vielen ist vielleicht nicht bekannt, dass es in 
Vorarlberg eine starke Bewegung gegen 
das grenznahe AKW Rüthi in der Schweiz 
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jaderné elektrárně Rüthi, nacházející se 

v blízkosti státní hranice, které bylo 

podporováno též „Rakouským sdružením 

revolučních dělníků“, maoistickou odnoží 

Komunistické strany Rakouska (KPÖ). 
První mimouniverzitní informační akci jsme 

upořádali v sále „Raiffeisensaal” a byli jsme 

překvapeni velkým zájmem ze strany 

„normálního obyvatelstva“.  
 

Zanedlouho jsme my z časopisu „Kritické 

medicíny“ pozvali vorarlberskou aktivistku 

Marii Summer, aby vystoupila ve velké 

posluchárně Univerzity v Innsbrucku, která 

byla naplněna k prasknutí.  

 

Záměrně jsme však nepozvali žádné 

„odborníky”. Tím jsme chtěli vyjádřit, že 

univerzita musí být jako místo pro diskuzi 

přístupná všem skupinám obyvatel. To byl 

počátek hnutí proti jaderným elektrárnám 

v Tyrolsku. 
 

Vzhledem k tomu, že se po nějaké době díky 

vlivu „Komunistického spolku Tyrolska“ 

zformovaly nadregionální „akční skupiny“ a 

že v hnutí proti jaderným elektrárnám začaly 

převládat diskuze o formách agitace a 

propagandistických priorit, tzv. „správné 

linie“, „falešných spojenectví“ a korektních 

formulacích třídních postojů, chtěli jsme i 

my jednat, a ne pořád jen diskutovat.  

 

 

Společně s Christophem Mittlerem a 

Christianem Pröllem jsme se večer u piva 

rozhodli zorganizovat „dlouhý pochod“ ze 

Salcburku do Zwentendorfu (cca 300 km). 

Šlo o zábavu ze společné akce, ale také o to, 

šířit informace o nebezpečí atomové energie 

mezi obyvatele venkova.  

 

 

Prohlížím si fotografie pořízené při odchodu 

ze salcburského náměstí Domplatz a téměř 

se nepoznávám. Hubený, s knírkem, brýle se 

gegeben hat, die auch von der „Vereinigung 
revolutionärer Arbeiter Österreichs“ – einer 
maoistischen Abspaltung der KPÖ 
unterstützt wurde. 
 
Im Raiffeisensaal Innsbruck führten wir zum 
ersten Mal eine Informationsveranstaltung 
außerhalb des universitären Rahmens 
durch und waren wegen des großen 
Interesses der „Normalbevölkerung“ an 
dieser Frage überrascht. 
Kurze Zeit später luden wird von der 
„Kritischen Medizin“ die Vorarlberger 
Aktivistin Maria Summer zu einem Vortrag 
in den größten Hörsaal der Innsbrucker Uni, 
der zum Bersten voll war.  
 
Wir hatten bewusst darauf verzichtet, 
Wissenschaftler einzuladen, weil wir damit 
zum Ausdruck bringen wollten, dass die 
Universität als Ort der Diskussion allen 
Bevölkerungsschichten zur Verfügung 
stehen muss. Dies war der Beginn der Anti-
AKW-Bewegung in Tirol. 
 
Als sich nach einiger Zeit unter dem 
Einfluss des „Kommunistischen Bundes 
Tirols“ überregionale „Aktionseinheiten“ 
bildeten und die Diskussionen über die 
Agitationsformen und propagandistischen 
Schwerpunkte, die „richtige Linie“ und 
„falsche Bündnisse“, das richtige 
Einbringen des Klassenstandpunktes in die 
Anti-AKW-Bewegung,… überhand nahmen, 
wollten wir auch handeln statt zu 
diskutieren.  
So fassten Christoph Mittler, Christoph Pröll 
und ich bei nächtlichen Bieren den 
Entschluss, einen „langen Marsch“ von 
Salzburg nach Zwentendorf (ca. 300 km) zu 
organisieren. Abgesehen vom Spaßfaktor 
einer kollektiven Aktion, ging es darum, 
Informationen über die Gefahren der 
Atomkraft unter die Landbevölkerung zu 
bringen. 
 
Ich sehe mir die Fotos vom Abmarsch in 
Salzburg vom Domplatz an, beinahe hätte 
ich mich selbst nicht wieder erkannt. 
Schlank mit Schnauzbart, Hornbrillen, das 
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silnými obroučkami, to že mám být já? 
 

Byli jsme překvapeni, kolik lidí se k nám 

přidalo. Už jen to, že nás na naší cestě 

doprovázely dokonce dva mikrobusy, mě 

dojalo. Příprava nám zabrala přinejmenším 4 

týdny, a protože jsme sami neměli skoro 

žádné peníze, byli jsme odkázáni na 

podporu příznivců, kterých bylo mnoho. 

Potřebovali jsme také pohonné hmoty pro 

automobily, letáky, bedny, stany, potraviny, 

stojany na plakáty, reproduktory a 

megafony. Jednotlivé denní etapy pochodu 

musely být jako demonstrace dopředu 

nahlášeny jednotlivým okresním 

hejtmanstvím.  

 

Na cestě musela být vytvořena síť 

podporovatelů a zařídit jsme museli rovněž 

možnost přespání. Denně jsme museli urazit 

vzdálenost zhruba 30 kilometrů, abychom 

po deseti dnech dopochodovali po spolkové 

silnici do Zwentendorfu.  

 

 

S informačními materiály v mikrobusu a na 

valníku jsme jeli vpředu coby „oddíl 

propagandy“, reproduktorem jsme 

oznamovali v obcích, že přichází 

Zwentendorfský protestní pochod, 

instalovali stojany na plakáty a posléze je 

zase skládali, rozdávali jsme letáky, ale měli 

jsme na starosti také jídlo a pití, lékařskou 

péči (puchýře) a možnosti přespání pro 

statečné, avšak někdy mrzuté a vyčerpané 

sportovce a sportovkyně. Reakce obyvatel 

byla přátelská, plná zájmu a často solidární, 

pokud jde o svačinu a nocleh. 
 

Z dnešního pohledu byl pochod příkladem 

toho, že i s nepatrnými (finančními) 

prostředky může být dosaženo značné 

pozornosti u veřejnosti – zejména obyvatel 

venkova.  

Vedli jsme nespočet rozhovorů, vidělo nás 

mnoho lidí, rozdali jsme kolem 40.000 

soll ich gewesen sein? 
 
Wir waren überrascht, wie viele Menschen 
uns begleiteten. Dass wir da gleich mit zwei 
Kleinbussen unterwegs waren, hat mich 
schon beeindruckt. Die Vorbereitung hat 
uns sicher vier Wochen Zeit gekostet und 
da wir selbst kaum Geld hatten, waren wir 
auf die Unterstützung vieler 
Sympathisanten angewiesen. Wir 
brauchten auch Sprit für die Autos, 
Flugblätter, Kisten, Zelte, Nahrungsmittel, 
Plakatständer, Lautsprecher und 
Megaphone. Auch die Tagesetappen 
mussten im Voraus als Demonstration bei 
der Bezirkshauptmannschaft angemeldet 
werden.  
 
Ein Netzwerk von Unterstützern auf der 
Strecke musste aufgebaut,  
Übernachtungsmöglichkeiten mussten 
organisiert werden. Zirka 30 Kilometer pro 
Tag mussten wir zurücklegen, um nach 
zehn Tagen Marsch auf der Bundesstraße 
in Zwentendorf anzukommen.  
 
 
Mit einem Kleinbus und Pritschenwagen 
fuhren wir vom „Propagandatrupp“ mit dem 
Infomaterial den Marschierenden voraus, 
kündigten sie per Lautsprecher in den 
Ortschaften an, bauten Plakatständer auf 
und wieder ab, verteilten Flugblätter und 
waren auch für Hunger, Durst, medizinische 
Versorgung (Blasen) und 
Schlafgelegenheiten für die heldenhaften 
und manchmal grantig erschöpften 
SportlerInnen zuständig. Die Reaktion der 
Bevölkerung war freundlich, interessiert, oft 
solidarisch mit Jause und Schlafplatz. 
 
Aus heutiger Sicht war der Marsch ein 
Beispiel dafür, wie man mit geringen 
(finanziellen) Mitteln hohe öffentliche 
Wirksamkeit gerade in der 
Landbevölkerung erzielen konnte.  
Wir haben unzählige Gespräche geführt, 
wurden von vielen Menschen gesehen, 
haben immerhin 40.000 Flugblätter verteilt 
und haben vielleicht dem einen oder 
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letáků a snad jsme i nějakým aktivistům 

dodali elán. 
 

Byly to skvělé dny strávené s milými lidmi. 

Když jsem si prohlížel ty fotografie, velmi 

mě to dojalo. Guido, zaměstnanec 

poštovního úřadu, po skončení celé akce 

prohlásil, že to byl nejhezčí zážitek jeho 

života. Žije ještě? Tenkrát mu bylo kolem 

čtyřiceti. Dále tam byla dvě děvčata 

z Vorarlberska, jedna venkovská dívka 

s dlouhými copy, mohlo jí být asi 17 a šla 

bosa, protože tak byla zvyklá, ta starší – spíš 

hubená – mluvila velmi málo. Stoffl a 

Christian, moji přátelé a spolužáci 

z univerzity, jejich přítelkyně a mnoho 

dalších, kteří s námi šli.  
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anderen Aktivisten ein wenig Schwung 
vermittelt. 
 
Es waren super Tage mit netten Menschen, 
beim Ansehen der Fotos werde ich 
sentimental. Guido, der Postangestellte, 
sagte nach dem Ende dieser Aktion, dies 
sei sein schönstes Erlebnis im Leben 
gewesen. Lebt er noch? Damals war er um 
die Vierzig. Da waren die zwei 
Vorarlbergerinnen, das Bauernmädchen 
hatte lange Zöpfe, war ca. 17 Jahre alt und 
ging barfuß, weil sie es so gewohnt war, die 
ältere – eine eher hagere Frau – sprach 
wenig. Stoffl und Christian – meine Freunde 
und Studienkollegen, deren Freundinnen, 
und viele andere BegleiterInnen. 
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