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Masakr na Švédských šancích 

18.–19. 6. 1945

Stručný popis masové loupežné vraždy

Dva kilometry od Přerova, města mírotvorce a Učitele národů
Jana Amose Komenského, na Švédských šancích, bylo 41 dnů
po skončení druhé světové války zavražděno československými
vojáky – příslušníky 17. pěšího pluku z Petržalky – 267 osob
(72 mužů, 120 žen a 75 dětí do 15 let). Byli to většinou karpat-
ští Němci ze středního Slovenska, ale i příslušníci maďarské,
slovenské a ruské národnosti. Ranou do týla padali do vykopa-
ného hrobu délky 17 m a dvou metrů šířky a hloubky. Kojenci
byli stříleni v náručích matek. 

O tomto hrůzném činu bylo zakázáno nejen hovořit, ale i psát.
Po utajené exhumaci 7. – 9. října 1947, provedené Státní bez-
pečností, byla těla mužů pohřbena na přerovském hřbitově
a těla žen i dětí převezena do olomouckého krematoria, kde
byla dvojnásobně spálena. Jejich popel byl pietně uložen do
dvou pozinkovaných dřevěných beden a uložen v prostoru
skupiny XXIII do hrobu číslo 191 na hřbitově v Olomouci-Neře-
díně. Teprve v roce 2016 byl tento popel nalezen a převezen
do Přerova. Následujícího roku byl uložen do hrobu nového,
nacházejícího se hned vedle posledního odpočinku mužů. Tak
konečně po 72 letech jsou zase příslušníci všech rodin pospolu
a pozůstalí se mohli zúčastnit jejich pohřbu.

Náčrtek místa hrobu na Švédských šancích, kde bylo po půlnoci 19. 6. 1945 zastřeleno 267 osob

Meditace Julia Schustera

Ve stínu kříže
Se smutkem v duši vzpomínáme v těchto dnech
našich otců, bratrů, synů a dcer,
vzpomínáme všech obětí nenávisti a krutosti války.  

My, kdož jsme stáli ve stínu kříže
a horký kalich utrpení
vypili až do dna na Golgatě našeho domova,
skláníme se pod křížem našeho Pána
a otvíráme naše bolesti a žalem,
křečovitě sevřelá srdce a sevřelé ruce,
dbaje přikázání a odpuštění.

V upomínku obětí oněch let
chceme všem lidem dát znamení:
sepínáme svoje ruce k motlitbě
a podáváme je všem v míru a přátelství.

Vzpomínka na mrtvé
Zde odpočívají Vaši mrtví, jejichž hlasy zmlkly.
Kloníme se v úctě nad početnými oběťmi
násilí války.

Vzpomínáme na ně
s hlubokým zármutkem a s lítostí.
Utrpení však tříbí mysl a srdce člověka,
činí jej přístupným pro více lidskosti.

Budiž proto tato pamětní slavnost
výzvou k míru a přátelství.
Vzpomínáme  obětí násilí
kdykoliv a kdekoliv na světě,
prosme o odpuštění.

Původní místo hrobu mužů na přerovském hřbitově. Valerie Suržinová, vnučka manželů Bély a Pauly
Kovaczových, zde položila kytici jako první z pozůstalých po listopadu 1989.

Místo v sektoru XXIII. olomouckého hřbitova, kde byly v říjnu 1947 do hrobu č. 191 uloženy dvě dřevě-
né bedny, pokryté pozinkovaným plechem s popelem žen a dětí z tamního krematoria.
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Zobrazení Švédských šancí na mapě Přerovského okresu RNDr. Josefa Rozholda z roku 1936.

Nástin polohy švédského vojenského tábora při srpnovém obléhání Přerova roku 1643.

Pohled na přerovský zámek od akademického malíře Augustina Mervarta z roku 1940. Přerov mezi dvěma světovými válkami ve XX. století na fotografii Jindřicha Poštulky a na obraze akade-
mického malíře Augustina Mervarta z roku 1934.

Národnostní skladba obyvatel Československé republiky v letech 1921 a 1930.

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945
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Přerov v průběhu druhé světové války

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Kulometné hnízdo a V na přerovské zámec-
ké věži. (Symbol V = Viktoria – vítězství.)

„V“ na Bílkově pomníku Jana Blaho-
slava na Horním náměstí v Přerově na
fotografii J. Poštulky

Gymnazijní budova v Přerově sloužila jako Hitle-
rova kasárna.

Na přerovských ulicích se objevovala často auta
s německými hesly „S Adolfem Hitlerem zvítězí-
me!“

Pomníčky na střelnici v Olomouci Lazcích z roku 1946 a 1972 připomínaly 23 obětí Přerovského povstání.
Ukládání rakve jedné z obětí 2. 5. 1945 do hrobu v přerovském parku Michalov dne 14. 5. 1945. 
Pamětní deska mrtvým přerovským obětem v budově přerovského nádraží.

Zničené mosty.

Exhumace přerovských obětí v Olomouci-Lazcích dne 12. 5. 1945. Pohřební průvod v Přerově 14. 5. 1945.
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Výzva vlády k veřejným zaměstnancům Protektorátu Čechy a Morava, květnové číslo německého listu
Fronta a domovina z roku 1945 se zprávou o smrti Adolfa Hitlera.

Leták anglo-amerického letectva občanům Československé republiky.

Letáky vyzývající německé vojáky a důstojníky ke kapitulaci.

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Protektorátní bankovky a potravinové lístky.
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Příchod karpatských Němců na území Slovenska

Příchod karpatských Němců na území Slovenska se datuje od 13. a 14. století a v průběhu let vznikly tři hlavní sídelní oblasti: 
Bratislava a okolí, Hauerland a Spiš.

Sídelní oblast Hauerland

Německé osídlování středního Slovenska podnítilo bohatství rud vzácných
kovů. Ve 13. a 14. století vzniklo „sedm dolnouherských báňských měst“, mezi
nimi „zlatá“ Kremnica, „stříbrná“ Banská Štivnica a „měděná“ Nanská Bystri-
ca. Centry Huerlandu jsou Kremnica a Nitrianske Pravno. Kremnica v roce 1328
získala městská privilegia, stala se sídlem královské komory a právem ražení
mincí. V Nitriansom Pravne se v roce 1337 vzpomíná rýžování zlata. Ve 14. sto-
letí byly kolem těchto míst založeny na šoltýsském právu
samostatné obce, jejichž obyvatelé se při práci v dolech
věnovali i hospodaření na tamní málo úrodné půdě.
Přechod mezi kremnickou a pravňanskou oblastí předsta-
vuje největší německá obec Hauerlandu Handlová, která
vznikla v roce 1367. V roce 1930 měla obec 5 349 němec-
kých obyvatel. Nejjižnějšími obcemi této oblasti jsou Píla
a Veľké pole.
Pojmenování „Hauerland“ se vžilo po roce 1930, protože
z 24 německých obcí osmi končí název slabikou „hau“,
což znamená planina vzniklá vykácením lesa. Původ
Němců Hauerlandu je převážně ve východní části střední-
ho Německa a v Bavorsku.

Sídelní oblast Spiš

Leží na jedné z nejdůležitějších evropských obchodních cest
pozdního středověku, která údolím Hornádu a do Visly vtéka-
jící řeky Poprad spojovala Uhersko s Polskem. Na horní Spiši
vzniklo ve 13. století Společenství spišských měst s centry
v Kežmarku a Levoči. Na řece Hnilec leželo šest hornických
měst. V údolí Bodvy leží Medzev a Štós, města hamrovníků.
Už v roce 1209 darovala Spiš Gertrúda, německá manželka
uherského krále Ondřeje II., svému bratrovi Eckbertovi, bisku-
povi z Bamberku. V letech 1412–1772 bylo 13 míst horní Spiše
pod polskou správou.
Na relativně malém území obklopeném krásnou vysokohor-
skou scenérií vykazuje Spiš takové bohatství středověkých
uměleckých hodnot jako málokterá jiná krajina. Spišské hrady
a zámky, historická jádra
měst, katolické a evange-
lické kostely, spišské zvo-
nice, radnice a měšťanské
domy,sakrální umění
a oltáře patří mezi kultur-
ní památky s nejvyšší hod-
notou. Původní vlastí spiš-
ských němců bylo střední
Fransko, vžil se však ter-
mín „Spišskí Sasi“.

Sídelní oblast Bratislava a okolí

Při hranici s Rakouskem a Maďarskem se rozprostírá bratislavská oblast se šesti
(1930) obcemi, ve kterých tvořilo německé obyvatelstvo většinu, a devíti obce-
mi s výraznějším zastoupením německé menšiny. I město Bratislava mělo do
roku 1900 převahu německého obyvatelstva. V roce 1945 v tomto regionu žilo
asi 50 000 Němců. Při sčítání lidu v roce 2001 se k německé národnosti v této
oblasti přihlásilo 1 342 Němců. Na severu se na Bratislavu napojovala německá
vinohradská města Svätý Jur, Pezinok a Modra, která si svou starou německou
tradici uchovávala. Východně od Bratislavy
leželo šest obcí Žitného ostrova, z kterých
Prievoz byl světoznámý svým lidovým diva-
dlem.
Obyvatelé Bratislavy prožili pohnuté ději-
ny: v letech 1563–1930 viděli korunovace
několika uherských králů, městské hradby
odolávaly náporu Tatarů a Turků. Nevyhnu-
la se jim ani chorela a mor. V roce 1805 zde
byla podepsána mírová smlouva mezi
Rakouskem a Francií. V Bratislavě se usídlili
mnohé aristrokratické rodiny. Žili tu
významné osobnosti evropské hudby, umě-
ní a vědy.
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Dobšiná (Dobschau) mezi dvěma světovými válkami a dnes

Bruslení v létě v Dobšinské ledové jeskyni.

Nákladní vozy a lokomotiva z doby, kdy
byli Dobšinčané evakuováni do severozá-
padních Čech.

Pomník dobšinským obětem masakru
na Švédských šancích byl v Dobšiné
odhalen 25. 6. 1995.
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K dalším větším enklávám karpatských
Němců na Slovensku se řadí: Holumnica
(Holumnitz), Kežmarok (Kösmark), Matějo-
vice (Michelsdorf), Mlýnica (Mühlenbach),
Poprad (Deutschendorf), Spišská Sobota
(Georgenberg), Stará Lesná (Altwalddorf),
Velká Lomnice (Gross Lomnitz), Velký Slav-
kov (Grossschlagendorf), Mníšek nad Hnil-
com (Einsiedel an der Göllnitz).

S následným osvobozováním Slovenska
daly německé úřady příkaz k evakuaci kar-
patských Němců do severozápadních Čech,
která proběhla v poslední třetině roku
1944 a na počátku následujícího roku.
I když s tímto rozhodnutím vesměs nesou-
hlasili, nakonec museli např. němečtí oby-
vatelé Dobšiné uposlechnout a odjet
nákladními auty do Batizoviec u Popradu.
Následující den pak odjeli vlakem směrem

do severních a západních Čech. Jen
ze Spiše bylo zde vypraveno osmde-
sát vagonů. Po třech dnech jízdy byli
následně rozmístěni ve Šluknově,
Rumburku, Chabařovicích u Ústí nad
Labem a Kraslic u Sokolova aj.

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Památník místním obětem masakru na Švédských šancích 19. 6. 1945 v Janové Lehotě.

Exteriér a interiér kostela v Janové Lehotě.

Pomník zavražděným na Švédských šancích v Mlýnici.

Janova Lehota (Drexlerhau), celkový pohled z května 2000.
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Měsíc po ukončení druhé světové války se slovenští karpatští
Němci pomalu chystali k návratu do svých domovů. Osudný
pro ně byl středomoravský Přerov, kde se střetly dva transpor-
ty. Dne 18. 6. 1945 v 6.15 hodin přijel z Prahy vojenský vlak
č. 2 059, který vezl na Slovensko příslušníky z pražské vojenské
přehlídky našeho zahraničního vojska, která se konala za účas-

ti prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše, ministra obrany
generála Ludvíka Svobody a velícího důstojníka této přehlídky,
přerovského rodáka, maršála britského Královského letectva
(RAF) RNDr. Karla Janouška 15. června 1945 na Václavském
náměstí v Praze. Následně po nich přijel na vedlejší kolej vlak
s navracejícími se karpatskými Němci.

Návrat karpatských Němců a jiných národností na střední Slovensko, přesun československých vojáků
z pražské přehlídky zahraničního vojska do Bratislavy a jejich setkání v Přerově

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Přehlídku československého zahraničního vojska na pražském Václavském náměstí 15. 6. 1945 vedl generál Karel Janoušek za přítomnosti prezidenta dr. E. Beneše, ministra obrany generála L. Svobody a dalších.

Rodný dům Karla Janouška na Žerotínově náměstí v Přerově (první zleva).
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Nejprve hned ráno neúspěšně žádal poručík Obranného bez-
pečnostního zpravodajství Karol Pazúr o vydání zatčených
Němců na Okresním národním výboru v Přerově s úmyslem na
jejich potrestání, aby si vylepšil vlastní nepříliš dobrou pověst.
Když neuspěl Pazúr na přerovském ONV, vrátil se ke svým pod-
řízeným vojákům a uslyšel mluvit německy osazenstvo právě
zmíněného transportu karpatských Němců. Bezdůvodně na
přerovském přednádraží v Lověšicích je Karol Pazúr obvinil ze
zrady a spolupráce s nacisty. Násilně je nechal vystoupit

z vagonů a začal je vyslýchat. O všech pak prohlásil, že jsou
stoprocentně Němci a došel k závěru, že všichni byli přisluho-
vači nacismu.(Později se vyšetřováním prokázalo, že mnozí
měli u sebe nejen doklady o bezúhonnosti a že podporovali
Slovenské národní povstání. Nejeden ze zadržených měl
dokonce slovenskou národnost.) Dlouho také zamlčoval, že
mezi popravenými byly i děti do 15. let. O mladých obětech
prohlašoval, že to byli vesměs členové Hitlerjugend.

Dvoudenní přerovská zastávka vojenského transportu bývalých příslušníků 1. československého
armádního sboru, nyní nově ustanoveného 17. pěšího pluku z Petržalky.

Loupežná vražda 267 osob na Švédských šancích po půlnoci 19. 6. 1945

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Hlavní nádražní budova v Přerově. Koleje číslo sedm a devět na přerovském přednádraží u Lověšic, kde stály transporty se slovenskými vojá-
ky a karpatskými Němci. (Stav z roku 1993.)

Nejprve průvod vedli vojáci do
Horní Moštěnice, kde je chtěli
po zastřelení spálit v místní
cihelně. Jelikož ta nebyla v pro-
vozu, tak se vrátili ke kamenné-
mu baroknímu kříži u Lověšic
a zde je pak po vykopání jámy
velikosti 17 × 2 × 2 metry lověšic-
kými občany od 0,30 do 4,30
vždy po desíti až patnácti stříleli
ze vzdálenosti z jednoho metru
do týla a házely do vykopané
jámy. Kojence a malé děti stříleli
v náručí matek! Hrůzný vražed-
ný akt vykonalo třináct vojáků,
vybraných přímo Karolem Pazú-
rem. Oběti se museli vysvléct do
spodního prádla, odevzdat prů-
kazy totožnosti i veškeré cen-
nosti, peníze a vkladní knížky.

Barokní kamenný kříž u Lověšic, nahoře Švédské šance. Nádražní budova.
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Říjnová exhumace obětí v roce 1947 a počátky vyšetřování tohoto masakru. 

Soudní řízení, vyšetřovatelé a zprávy v denním tisku

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

V říjnu roku 1947 se objevily v denním tisku první zprávy o hromadném hrobu na Švédských šancích.

Snímky místa činu ze soudních spisů z roku 1947

Pohled na Švédské šance, hromadný hrob a Újezdec z cesty vedoucí z Přerova do Horní Moštěnice.

Pohled na Přerov od silnice vedoucí z Horní Moštěnice do Přerova.

Pohled na Lověšice a přednádraží (vpravo).

Krematorium v Olomouci – Neředíně. Provozní část krematoria v Olomouci-Neředíně.

Místo, kde byly nalezeny dvě bedny s popelem žen a dětí z olomouckého krematoria, obětí ze Švédských
šancí. Dne 16. 6. 2016 zde byla odhalena pamětní deska s textem: „ Kdo chrání viníky – sám se dopouští
viny!“ Dne 14. 10. téhož roku byl tento popel pietně uložen do kaple na přerovském hřbitově.

Pohled na masový hrob směrem k lesíku na Švédských šancích.

Pohled ze Švédských šancí přes hrob na město
Přerov.

Pohled ze Švédských šancí přes hrob na obec Lověšice.

Koleje číslo 7 a 9 na přerovském přednádraží,
kde stály transporty se slovenskými vojáky a kar-
patskými Němci.
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Civilisty vyšetřoval JUDr. František Doležel
z Krajského soudu z Olomouce a vojáky
pak prokurátor JUDr. Anton Rašla, jehož
zásluhou byl pak i odsouzen vojenským
soudem, jemuž předsedal. Odsouzen a do
vězení byl pak pouze Karol Pazúr, jehož
psychologický posudek osobnosti byl shr-
nut větou: „osoba mravně méněcenná, leč
za své činy odpovědná“. Během soudního
procesu vešla ve známost jeho minulost,
skutky jeho bratra (maďarský špión a pak
dobrovolník u SS) i sestry (německá špión-
ka). Sám K. Pazúr, než přeběhl k Rudé armádě v roce 1943, byl
aktivní ve Hlinkové gardě, dobrovolně se přihlásil nejprve na
práci v německém válečném průmyslu a nakonec na východní
frontu k boji proti bolševikům. Nejprve byl mu uložen vrchním
vojenským soudem v Bratislavě trest na 7 roků a 6 měsíců
vězení. Po odvolání K. Pazúra i A. Rašly mu ho pak Nejvyšší
vojenský soud v Praze trest zvýšil na 20 roků. Zde však strávil
pouze dva roky a na přímluvu Bedřicha Reicina a dalších vliv-
ných osobností byl Pazúr prezidentem Klementem Gottwal-
dem amnestován. Následně zastával funkci místopředsedy Sva-
zu protifašistických bojovníků Středoslovenského kraje.
Bedřich Smetana, který byl spoluorganizátorem zmíněného
masakru, byl odsouzen za jiné zločiny, které spáchal na Slo-

vensku (hromadné loupežné vraždy v Petržalce aj.). Do vězení
však nenastoupil, neboť se mu podařilo uprchnout přes
Maďarsko do Izraele a pak údajně přes Austrálii na Nový
Zéland, kde také zemřel.

František Vaculík, jediný místní člověk, který se vraždění aktiv-
ně zúčastnil, byl pouze vyšetřován a odsouzen nebyl. Ostatní

vojáci – vrahové ze Švédských šancí nebyli
souzeni. Čelili však hlubokému opovržení
ze strany svých spo-
luobčanů. Proto se
někteří odstěhovali
z Dobšiné a mnozí
museli i později
čelit pro ně nežá-
doucím připomín-
kám a pohrdáním
až do smrti.

JUDr. František Doležel.

František Vaculík na dvoře statku Josefa Brázdy
v Lověšicích.

Friedrich Schmitzer alias Bedřich
Smetana.

Karol Pazúr.

JUDr. Anton Rašla.

Dotazník a životopis s podpisem Karola Pazúra. Hrob  rodiny Karola Pazůra.
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Závěrečná zpráva
Okresní kriminální
ústředny v Přerově
z 10. 7. 1947.

Jan Kodaj.

Vzpomínky bývalé-
ho přerovského
vrchního strážmist-
ra na červnovou
masovou vraždu na
Švédských šancích
roku1945 a pak na
říjnovou exhumaci
1947.

Václav Obadálek
z Horní Moštěnice.

Rukopis „Vzpomínky
na hrůznou noc v létě
1945 na Švédských
šancích“.

Florian Zapletal.

Dopis příteli Josefu
Dostálovi z 12. 9.
1962.
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Josef Kubík.

Vzpomínky občana
Lověšic z čp. 163.

Část Podání býva-
lého státního
zástupce Krajské-
ho soudu v Olo-
mouci JUDr. Fran-
tiška Doležela,
které poslal 25. 7.
1968 Presidiu Nej-
vyššího soudu
v Praze. František
Doležel mj. také
řešil červnový
masakr na Švéd-
ských šancích roku
1945 a podrobně
popsal na stranách
7–12 s jakými pro-
blémy se musel
vypořádávat v prů-
běhu vyšetřování.
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První pietní vzpomínky, veřejné zprávy, výstavy, dokumentární filmy a publikace i články v denním tisku

o masakru na Švédských šancích od roku 1990 do současnosti

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Všech pietních akcí se spolu s představiteli obce Dobšiná aktivně účastnili starostové Přerova, JUDr. Petr Dutko, Jindřich Valouch, ing. Jiří Lajtoch, a primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

Místo, kde na přerovském hřbitově byly uloženy
tělesné ostatky mužů. Pomník byl pietně odhalen
až 14. 11. 1993. Finančně se na něm podílely Drex-
lerhau a Městský úřad Přerov. Později byl upraven
na náklady paní PharmDr. Márie Pafčugové z Tren-
čína.

V počátcích na těchto setkáních nechyběli přední představite-
lé Janolehotského společenství (Drexlerhäu) ing. Georg Klein
a Msgr. GR. Ernst Tatarka a řada pozůstalých ze SRN i Sloven-
ska.

V současnosti jsou stálými návštěvníky i čelní představitelé Spolku karpatských Němců ze Stuttgartu, vedených Brunhildou Reitmeier-Zwick a předseda
Karpatskoněmeckého spolku na Slovensku PhDr. Ondrej Pöss.

Účastníci pietního aktu na Švédských šancích v roce 1993.

Spolek karpatských Němeců ze Stuttgartu udělil 5. 11. 2016 ve Stuttgartu JUDr. P. Dutkovi, PhDr. F. Hýb-
lovi a Mgr. V. Puchalskému nejvyšší vyznamenání – Stříbrnou jehlu. Zástupci Přerova darovali hostitelům
obraz MgA. A. Sypěnové: Švédské šance.
Předání se zúčastnila řada členů spolků, mezi nimiž byli i pozůstalí obětí na Švédských šancích.
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Na pietní akce v Přerově i v Olomouci přijíždí Dobšinčané v hornic-
kých krojích.

Nejednou zde byla s manželem PhDr. Jiřím Benešem i PhDr. Libuše
Benešová, bývalá předsedkyně Senátu České republiky a pak ředitel-
ka Archivu prezidenta republiky.

V přerovském kostele sv. Michala na Šířavě se často koná společná
mše a pak se jde na místní hřbitov či na Švédské šance položit věnce
a květiny.

U příležitosti 60. výročí tragédie na Švédských šancích se konal 18. 6. 2005 koncert dětského pěveckého
sboru CANTUS v Pamětní síni Augustina Mervarta a Josefa Bajáka přerovského zámku.

Grafik M. Flašar, výtvarnice A. Sypěnová a historik
F. Hýbl s dalšími spolupracovníky se podíleli na
této úspěšné publikaci.

Sedmdesáté výročí tragédie bylo ve znamení ekumenického setkání a pochodu na Švédské šance s vydá-
ním Pamětního listu a předání veřejnosti informační tabule o průběhu zdejšího masakru i křest knihy
Františka Hýbla: Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945.

Vedoucí německé delegace Brunhilde Reitmeier –
Zwick s přerovskou výtvarnicí MgA. Annou Sypě-
novou, která na téma Švédských šancí vytvořila
několik pozoruhodných olejomaleb.

Rozhovor s PharmDr. Máriou Pafčugovou, které na
Švédských šancích zastřelili 35 rodinných příslušníků
z otcovy strany.
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Dokumentární televizní filmy o masakru
na Švédských šancích byly natočeny reži-
séry PhDr. Janou Hádkovou (Masakr na
Švédských šancích, ČT 2000, 27 min.),
Milanem Homolkou (Noc na Švédskom
vale, ST Bratislava 2007, 30 min.), Micha-
lem Najbrtem a Theodorem Mojžíšem (
Přerov a jeho válka, Olomouc 2012)
a Svatavou Měrkovou: Bez šance. (Přerov
2015, 30 min.) Dokumentární filmy nato-
čily i maďarské a německé televizní štáby
v roce 1994 a 2006.

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Televizní štáb Jany Hádkové v Dobšiné.

Televizní štáb Milana Homolky na Švédských šancích a na bratislavské tiskové konferenci. Film získal Zlatou Igricu – nejlepší slovenský televizní
dokument.

Kameraman maďarské televize na hřbitově v Přerově. F. Hýbl spolu se štábem bavorské televize na Švédských šancích.

Tragédia na Švédskych valoch pri Prerove

Die Tragödie auf en Schwedenschanzen bei Prerau

(18./19. 6. 1945)

Přerov se probouzí do pravdy

Petr Uhl

Zainteresovaná česká veřejnost ví už léta o jed-
nom z nejhrůznějších zločinů, jejichž oběťmi byli po
druhé světové válce němečtí civilisté, jejichž rody
žily v českých zemích po staletí. Vyhánění a vraždy Němců a loupení jejich majetku odborně zpracoval zejména opavský historik Tomáš
Staněk (zejména Odsun Němců z Československa 1945 – 1947, Praha 1991 a Perzekuce, Praha 1996), později i v autorské dvojici Tomáš
Staněk a Adrian von Arburg (nyní Adrian Portmann) v osmisvazkové publikaci Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951,
vydávané od roku 2010 (zatím ale vyšly bohužel jen tři svazky a ve vydávání se už několik let nepokračuje).

Známé masakry v Postoloprtech a na mostě v Ústí nad Labem a pochod smrti z Brna do Rakouska (o jehož dnešních dozvucích jsem psal
na tomto blogu v komentáři Národní boj v Brně ale pokračuje) brutalitou předčí asi jen masová vražda na Švédských šancích v Přerově.
Spáchali ji vojáci čs. armády v noci z 18. na 19. červen 1945, tedy šest neděl po skončení války na území tohoto státu. Vlakem ze severních
Čech, kam je před koncem války slovenské klerofašistické úřady evakuovaly, se přes Přerov domů vracelo několik set karpatských Němců
z Dobšiné a dalších obcí, byli mezi nimi i slovenští Maďaři a Slováci. Jiným vlakem cestovali na Slovensko čs. vojáci z vojenské přehlídky
v Praze. Oba vlaky stály v Přerově na nádraží. Velení dvaceti vraždících samopalníků se ujali poručík Karol Pazúr a četař absolvent Bedřich
Smetana (do přejmenování se jmenoval Friedrich Schmitzer, pocházel z Ostravy, ale i on, stejně jako Pazúr, žil na Slovensku), kteří byli ini-
ciátory a organizátory masové vraždy. Němce vyvedli z vlaku s lživým tvrzením, že mezi nimi jsou příslušníci SS. Před vraždou jim Místní
národní výbor v Lověšicích, dnes městské části Přerova, přidělil místní muže ke kopání hrobů na blízkých Švédských šancích v katastru Hor-
ní Moštěnice, nedaleké obce.

Mezi karpatskými Němci byli i Slováci. Podle výpovědi jednoho svědka křičely některé ženy před zastřelením slovensky. Jedno dítě, když
mu zastřelili matku, žádalo slovenským nářečím, aby ho zastřelili taky. Když se z hrobu ozývalo sténání, stříleli vrazi ze samopalů ještě do
hrobu.

Švédské šance jako Lidice

A celková bilance? Zastřelených bylo 265 osob, z toho 71 mužů (někdy se uvádí 69, jindy 75), 120 žen a 74 dětí ve stáří do 14 let. Nej-
mladší bylo osmiměsíční dítě. Nedá mi to, ale musím srovnat přerovský masakr s vyhlazením Lidic. Tam bylo zastřeleno 184 mužů, odvle-
čeno do Německa bylo 196 žen, z nichž se 146 po válce vrátilo, a 96 dětí, z nichž se vrátilo jen 16 – o ostatních se soudí, že asi zahynuly ve
vyhlazovacích táborech.

Samostatnou kapitolu tvoří vyšetřování masakru a potrestání či spíše nepotrestání zločinců a bránění ve vyšetřování i potrestání, a to
jak před únorem 1948, tak i po něm. Svou roli v těchto událostech hrál důsledný postoj prokurátora Antona Rašly, pozdějšího generála,
který byl sám ve vykonstruovaném procesu odsouzen do vězení. Bedřich Smetana nebyl za tuto vraždu potrestán vůbec, Karol Pazúr dostal
díky prokurátorovi Rašlovi 20 let, byl předčasně propuštěn.

Hromadné vraždě se dlouhodobě věnuje přerovský historik František Hýbl, jemuž nyní vyšla publikace Krvavá noc na Švédských šancích. Letos
se v Přerově konaly pietní akty, František Hýbl a také primátor Přerova Vladimír Puchalský převzali od delegace města Dobšiná cenu tohoto
města. Pietního pochodu na místo tragédie se zúčastnili příbuzní obětí z Německa a ze Slovenska a zástupci Přerova a Dobšiné. Na místě tra-
gédie byla odhalena pamětní deska. Promítal se dokumentární film přerovské televizní redaktorky Svatavy Měrkové „Bez šance“.

Tabu naštěstí už padají

Na chystané pietní akty pochod předem upozornily Sudetoněmecké noviny (Sudetendeutsche Zeitung), které v den výročí masakru,
19. června, zveřejnily článek německého historika Rudolfa Grulicha. Ten se i jako katolík věnuje celý profesní život novodobé historii Sudet-
ských Němců a perzekucím, které je postihly za německé národněsocialistické diktatury. 

Někdy a někde se musí i v České republice po létech mlčení a tabuizace začít, a je logické, že to bylo v Přerově. Primátorovi Puchalské-
mu a historiku Hýblovi přesto patří dík, k takovým krokům je stále třeba odvahy. Na větší rozšíření informací o masakru a pozdějších sou-
vislostech si budeme muset ještě počkat. Já osobně považuju za nutné, aby se masakr dostal do školních učebnic, hlavně do českých, ale
i do slovenských, maďarských a německých. Srovnání s Lidicemi je na místě, i když tu je významný rozdíl – vyhlazení Lidic bylo projevem
nacistického, a tedy zločinného systému, jak celý svět uznal. Hromadná vražda u Přerova byla spáchána po válce, rovněž na civilním oby-
vatelstvu, ale její organizátoři a přímé pachatelé byli vojáci čs. armády, tedy státu, který se hlásil ke své předválečné ústavě, k zákonům
a také k demokracii a humanismu. O tom, jak daleko mělo tehdejší Československo k právnímu státu, svědčí ale téměř úplná beztrestnost
přerovských vrahů.

Zveřejňuju na blogu aktualne.cz za poslední měsíc již čtvrtý text, týkající se německé a sudetoněmecké problematiky. A stále se setká-
vám s námitkami, že to byla spravedlivá odplata za nacistické zločiny („spravedlivě“ se odplácelo jiným lidem než pachatelům nacistic-
kých zločinů až do 28. října 1945!), že se takto s Němci po osvobození zacházelo i v jiných evropských zemích a že úspěšná snaha po dosa-
žení národně (etnicky) jednolitého (čistého) státu byla správná. Jsou to nesmysly, z hlediska právního i mravního. Tyto národovecké postoje
ovšem souvisejí s iniciativou Islám v ČR nechceme, s budováním pevnosti Evropa a s odmítáním uprchlíků a běženců. Souvisejí i s tvrzením,
že cizinci musejí zachovávat nejen zdejší zákony, ale i „naše“ hodnoty a zvyky. Trvá na tom i prezident republiky Zeman.

V této souvislosti považuju za nutné prosazovat změnu zákona o Ústavu totalitních režimů tak, aby se ÚSTR systematicky zabýval i pová-
lečným obdobím a jeho zločiny, a ne pouze, jak to upravuje zákon dnes, obdobím nacistické okupace a pak až „komunistickým“ režimem
od února 1948. Období státněsocialistické diktatury bylo bolestné a v prvních deseti letech i kruté (a ovšem hodně zločinné), ale masové
vraždy typu přerovského masakru se v něm přece jen nepáchaly.

http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-uhl.php

První českou publikaci
o masakru na Švédských šan-
cích komentoval i divadelní
historik a publicista prof.
PhDr. Vladimír Just. Publikaci
obdržel na berlínské komeni-
ologické konferenci 5. 10.
2001 i filosof, diplomat
a politik Richard von Weizsäc-
ker.

Narozen 1941. Absolvoval Strojní fakultu ČVUT v Praze (1963).
Novinář od roku 1969, působil v samizdatových Informacích
o Chartě 77, ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
(VONS) a ve Východoevropské informační agentuře. Čtyři roky
byl vězněn za nenásilnou činnost v Hnutí revoluční mládeže
(1969–1973) a pět let za nenásilnou činnost ve VONS a Chartě 77

(1979–1884). Byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a za
Občanské hnutí (1990-1992), generálním ředitelem ČTK (1990–1992), komen-
tátorem deníku Právo (1996–2013).
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Publikace Františka Hýbla Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova
18. a 19. června 1945, vydaná statutárním městem Přerov, byla oceněna prezidentem Spol-
kové republiky Německo Frankem Walterem Steinmeierem. Františku Hýblovi propůjčil
14. 5. 2017 nejvyšší německé vyznamenání: Záslužný řád Spolkové republiky Německo.
Na německém velvyslanectví mu ho předal 28. 9. 2017 za účasti přerovského primátora
Mgr. Vladimíra Puchalského a výtvarnice MgA. Anny Sypěnové i dalších velvyslanec SRN
Dr. Christoph Israng.

Masakr na Švédských šancích 18.–19. 6. 1945

Franti‰ek H˘bl

Krvavá noc na ·védsk˘ch ‰ancích
nedaleko Pfierova

18. a 19. ãervna 1945
Die blutige Nacht des 18. und 19. Juni 1945 

auf den Schwedenschanzen unweit der Stadt Pfierov

Náš Pane a Otče, 
vstoupil jsi do našeho světa, protože ti není lhostejný.
Ve svém Synu, Ježíši Kristu jsi projevil svou lásku,
která uzdravuje i nejhlubší rány, očišťuje vzpomínky, probouzí
ochotu ke smíření.
Ty, Pane, přetváříš srdce lidí, aby dokázali naslouchat jeden
druhému, vzájemně si podat ruce, vyznat svou vinu
a nacházet odvahu k odpuštění. 
Pane, prosíme za odpuštění, když jsme na Tebe zapomněli
a nechali se svést touhou po odplatě.
Prosíme o odpuštění za zmařené životy našich bližních, nevin-
ných lidí, kteří přišli o život jen proto, že patřili k jiné národ-
nosti.
Prosíme za opuštění, když zapomínáme na svou vinu.
Prosíme za odpuštění, když se necháváme svést líbivými hesly,
které po nás nic nepožadují, jen abychom se vzdali svého rozu-
mu, své odpovědnosti a své svobody.
Prosíme, Pane o uzdravení našich tvrdých srdcí i naší paměti.
Ať víme a spoléháme na to, že jen díky Tobě láska přemáhá
nenávist, odpuštění vítězí nad pomstou a důstojnost lidského
života je nad ekonomickým i politickým prospěchem.
Do tvých rukou odevzdáváme ty, jejichž ostatky zde ukládáme,
s prosbou, abys přijal i naši společnou modlitbu:
Otče náš…

Realizovaný návrh kovaného kříže od uměleckého kováře Jiřího Jurdy, kte-
rý byl na Švédských šancích slavnostně vysvěcen dne 17. 6. 2018
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