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Rudoarměici v květnu 194§ nepřinesli jen mír,. Znásilnili tisíce českých žen,
celé rodiny odvlekli na §ibiř, kradli. ,nŽeúyn.které našli ve vsi, zneuctili

lt*,
^

v hospoděn" vzpomíná Ladislav Sedláček (82} z Veselíčka, 
"Znásilnili 

mě
ve vlaku," líčí §yl,i příběh Věra §osnarová t8§) z Odrcvic.



eselíčko je malebná víska v prud-

kém kopci na pomezí Halé aZá-
břežské vrchoviny. PsaI se 9. kvě-

ten 1945, blížila se půlnoc a svahem šplhal

k obci ruský gazík. ,,Vidím to jako dneska.
MěIi jsme v obci hospodu, my tři malí bra-

tři už jsme spali v pokoji na poschodí. Na-
jednou nás vzbudil hluk i vyděšení rodiče,

dole se dělo něco hrozného," vypráví dva-

aosmdesátiletý Ladislav Sedláček a uka-
zuje k místu, kde stá] rodinný podnik.

Tu noc skupinka asi pěti oficírů 60. ar-

mády 4. ukrajinského írontu znásilňovala
v hospodě místní ženy. Všechn1,, které ve

Veselíčku našIi, když budili dům za do-

mem, Bušili na vrata a vykřikovali, že
provádějí povinnou evidenci obyvatel.

,,Některé holky se stačily scho,",at, 1iné si

asi myslely, že se jim nemůže nic stát. Do
hostince dovedli asi šest děvčat a žen," 1íčí

Sedláček. Pak dlouho slyše1 nářky a křik,
ráno spatřil boží dopuštění. ,,Žádnou na-

štěstí nezabili, ale muselo to být kruté.
Všude plno krve," pamatuje si. Maminka
pak hostinec celý den uk]ízela.

Vlasta, Zdenka, Jiřinka...
Soused vše sledoval ze zahradv. ,,Říka1, že

už měl namířenou pušku a chtěl Rusáky
postřílet, nakonec se neodváži]," vypráví
Sedláček. Ještě že tak. Kdvbv zbraň pou-

žiI, rudoarmějci by asi povraždili půl obce.

Znásilněna byia například sličná dcer-

ka manželů, kteří si v hostinci zrovna na-
jímali pokoj, Prý vlastenci, jež se do za-
padlého Vese]íčka stáhli do bezpečí z pře-

r,ážně německé Olomouce. ,Nojáci zne-
uctili i Vlastu Zapletalovou odnaproti.
A Zdenu Malínkovou. No, a taky Jiřinku,"
vzpomíná Ladis]av Sedláček na konkrétní
iména obětí.

Ani ne jedenáctiletý klučina tehdy ne-

tušii. co si pod slovem znásilnění přesně
předsta,,,it. Pochopil jen, že je to druh zla
spolenr" s násilím a krvavými zraněními.
,,Nechápa1 jsem, že tu hrůzu spáchali ru-
doarmějcl, \'zdr,ť isem je den předtím nad-
šeně vítal v b]:zken Slavětíně, Dostal jsem

od nich dokonce med, to byl můj první
med v životě. Pak ale přišlo strašné zkla-
mání, že Rusor,é nelsou 1epší než Němci"'
vybavu;'e si tehdejší rozhárané pocity.

S německým teloIem měl totiž děsivou
zkušenost, kterou nelze r-r,nazaI zpa,
měti - 5. května 1945 siedoval zpovzdáIí
pogrom na sousední Javoříčko, kde ně-

mecké komando popravilo 38 obyvatel
a pak osadu zapálilo. Údaine iako trest

za podporu partyzánů, příčlna tragédie

a]e není dodnes úplně objasněna. ,,Viděl
jsem německé vojáky, jak vesnici obkli
čují. Táta se ještě snažil zastavit známého
z Javoříčka, který jel přes Veselíčko na
kole. AIe on chtěl za rodinou, tak ho také
zastřeiili. Nad Javoříčkem se pak objevil
strašný černý čmoud, večer jsem se tam
zaběhl podívat. Domy ještě dohořívaly,
mezi nimi mrtví, někteří zčernalí, popá-

lení. LežeI tam i můj učitel Pecina a vů-

varovali, že se na Rusáky nemá moc tě-

šit," pamatuje si Sedláček. Přesto se těšila,
i celá její rodina. Ale jen do 9. května, pak
všichni z Veselíčka pochopili, že Rusové
opravdový mír nepřinesli. Pouze staré zlo
vystřídali novým.

,,Spáchali zločin, přitom nepotrestaný.
Víme, že americká armáda osvobozující
západní Čechy by si nic podobného ne-

dovolila," uvažuje svědek násilí ve vese-

^. 

NEZPOGHYBŇOVAT FAKTA. Že při osvobozováníČeskoslovenska padlo asi 139 tisíc
rudoarmějců, se dozvíme zkaždé učebnice, 0 znásilněných ženách a dalších obětech násilí
páchaného sovětskými vojáky se ale moc nemluví.

bec spousta známých. Rozpršelo §e, ten

obraz mrtvol v prudkém dešti už z pa-

měti nevynražu."

znásilněná syoboda
Ještě 7, května spala u Sedláčků v hospodě
utíkající německá jednotka.,,Maminku

líčské hospodě. Pak vytáhne z alba sní
mek budovy, v níž se vše odehrálo. Za
komunistů zchátrala a byia zbourána, na
jejím místě stojí pomníček s tajnosnub-
ným nápisem, který si lze vysvětlit vše-

lijak: ,,Svoboda je živá věc, kterou cítíme

33 lfiEEl
v sobě a kolem sebe."
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A LAD|SLAV SEDLÁČEK. Pamětník emotivně líčí ponížení žen z Veselíčka,

Násilí po celé republice
(Vybrané případy)

o Pmha, gyrnnázium v ulici Na Zatlan-
ce1í': Po 23. květnu t945zde došlo ně-

kolikrát ke znásilnění intemovaných praž-

ských německých žen vojáky Rudé armády
(RA).

o Praho, Budínova 2: V Nemocnici Na Bu-

lovce byla 5. června vojákem RA Zastře-

lena lékařka MUDr. Sýkorová a jeden z pa-

cientů.

§ Bohuliby, Praha-ápad: 1. června zná-

silnil a následně zastřelil voják RA dívku,

která zde byla s přítelem na qýletě.

o Chodouň, okres Beroun: 12. května tři

vojáci RA žádali a|kohol, po jehož vypitízná-
silnili dceru Bohumila Preislera a ve vedlej-

ším domě dceru Františka preislera.

c Jindřš, okres Jirrdřichův Hradec: Během

hledání úkrytu žen, které čekalo znásilnění
vojáci RAvytrhli z náruče paníBinderové
novorozence a utopili ho v rybnku.

o Šhpanov, okres Havlíěkův Brcd:9. květ-

na vojáci RA pronásledovali v polích

Mathildu a Elisabeth Czeplow jejich těla

byla nalezena o čtyři dny později v potoce.

E Hynčlna, okrcs Šumperk; V obci došlo
ve 35 případech ve strachu před přícho-

dem RA k vraždám vlastních přĎuzných,

k sebevraždám a k zapalování usedlostí.

o Třanorlice, okrcs Frýdek-Místek 5. čer-

vence byl vojákem RA zastřelen štábní
strážmistr František Pop, kteď byl na slu-

žební cestě. Služební motocykl byl oběti

odcizen.

Jisté je, že Rusové ve Veselíčku svo-

bodu znásilnili. Doslova.
Sedláček je posledním pamětníkem

otřesné události, kterou už policie nevy-

šetří. Ženy se v té pohnuté době bály zná-

silnění hlásit policii. ,,Pouze odjely na
povozech k lékaři do Bouzova, který jim
ošetřil zranění," pamatuje si.

Ženský pohled přidává Sedláčkova
manželka: ,,Znásilňovalo se všude v okolí.
Býval to národnostně smíšený kraj, jedna

vesnice německá, druhá česká. Tetička
byla Němka a Rusové ji znásilnili ve čtr-
nácti letech, měla z toho trauma na celý
život. Špatně navazovala vztahy s muži,
a když se vdala, dlouho nemohla mít děti."

Z Brna do gulagu
Je úterý 25. dubna a v aule gymnázia
v moravském zábřehu se tísní více než
stovka studentů. Čeká je zpověď šesta-
osmdesátileté Věry Sosnarové, která patří
k posledním žijícím československým ob-

čanům uneseným na jaře 1945 do Sovět-

ského svazu. V dějepisném kabinetu po-

tkáváme až neuvěřitelně vitální ženu, jež

chce teenagerům předat zprávu o zrůd-
nosti stalinismu. V gulagu a následně
v sovětské internaci strávila 19 let, pak
se jí zázrakem podařilo vnítit do Českoslo-
venska. Ke konkrétním pachatelům, kteří
ji nesčetněkrát znásilnili, mučili hladem
či těžkou prací, je milosrdná, pomáhá jí
víra. ,,Odpustila jsem jim, ale zapomenout

nemohu, pořád to bolí."
Její otec byl v první světové válce čes-

koslovenským legionářem v Rusku, kde

si mezi místními zdravotními sestrami
našel manželku a po bolševické revoluci
spolu přes Dálný východ utekli do Brna.

Věra se narodila v dubnu 1931, tátu si ale

neužila, ,,Když mi byly čtyři roky, otec

nás opustil," vypráví, Tehdy se rodina pro-

padla do chudoby a skončila v kolonii ve

Slatině u Brna, Všemocná tajná sovětská

NKVD si ale rodinu v květnu 1945 doká-

zala najít i tady. ,,Odvezli nás 19. května.

Tvrdili, že se musí jen něco vyřídit na ko-

mandatuře," vzpomíná. Dobře si však vy-
bavuje, jak sovětští vyšetřovatelé křičeli
na maminku, že zradíla Sovětský svaz.

To, že má československé občanství a děti

se jí narodily v Brně, je nezajímalo. Ro-

dinu zavřeli do budovy jatek v Křenové
ulici, kde už byli internováni němečtí vo-
jáci, brněnští Němci i nepohodlní Češi,

,,Seznámili jsme se tam s českým inže-
nýrem, kterému rudoarmějci znásilnili
desetiletou dceru," pamatuje si Věra Sos-

narová. Je dost možné, že mlž skončil
v táboře právě proto, že proti zneuctění
dítěte hlasitě protestoval.

NKVD v akci
Vlak směr Sibiř byl vypraven z Miku-
lova a tehdy se čtrnáctileté Věrky poprvé

zmocnil ruský voják. ,,Nezajímalo ho, ko-

lik mám let, Rusové běžně znásilňovali
i mladší. Ten, který se na mě vrhl ve va-

gonu, měl na rukách snad třicatery kra-

dené hodinky, od zápěstí až po ramena.

A na krku mu viselo několik budíků, To

víte, že jsem strašně křičela, ale maminka
mě bránit nemohla, jen se musela dívat."

E§ffil g+

Zdíoj: Jiří Padevě! kyavé léto 1945



  HOSPODA ve Veselíčku, v níž se znásilňovalo.

Únosy lidí z Českos]oven-
ska do Sovětského svazu, jež

na osvobozených Územích
hbitě realizovaly bezpečnostní
orgány NKVD, považuje his-
torik Prokop Tomek z Vojen
ského historického ústavu
v Praze za jeden z nejhorších
zločinů páchaných Rudou ar-

mádou (viz Největši zločiny
rudoarmějců). Unášeny byly
celé rodiny, a ikďyžpřesné po-

čty obětí nejsou známy, podle

historika Vladimíra Bystrova
a autora studi e Únosy českoslo-

u en slq ch ob č arlů do S ov ět skéllo
suazušIo o tisíce lidí.

NKVD hna]a na Sibiř přede-

vším rodiny ruského původu,

Stalin se totiž mstil za jejich
útěk před bolševickou revo-
luci v roce 1917. Tohle ie je-

den případ za všechny, které
zdokumentoval Bystrov:,,13.
května 1945 NKVD odvlek]a
z bytu v centru Prahy Ju-
rije Prokopenka. Do Česko-
slovenska přišel v roce 1921

a po vystudování ČVUt byt
ve třicátých letech projektan-
tem mnoha významných sta-

r-eb. Od roku 1932 byl česko-
siovenským občanem a podle
očití,ch svědků zemřel v roce
1953 r, sor,ětském táboře."

Zábřezske gvmnázium sídlí
na náměstí osvobození, což

tváří v tvář vyprávění Věry
sosnarové zní hodně bizarně.
Zlo se přitom v květnu 1945

odehrávalo i v tomto malém
městečku,,,Rudoarmějci cho-
dili znási]ňovat místní Němky
do lágru," vypráví v kabinetu
děiepisu učitel Milan Kra-
tochvíI. v zábřehu dokonce
stále žije jeden německý sta-

rousedlík, který znásilňo-
vání i lynčování internova-
ných Němců může dosvěd-
čit, veřejně to ale odmítá udě-
lat. ,,Snažíme se ho pozvaI
do školy, pro studenty by to
byla poslední možnost setkat
se svědkem excesů té divoké
éry," vysvětluje dějepisářka Li-
buše chudobová.

Hledání pamětníků
Násilí, jež rudoarmějci páchali
na ženách až do odchodu rus-
kých vojsk z republiky v listo-
padu 1945, je téměř tabu. Exi-
stují jen dílčí výčty popisující
některé případy, mnohé třeba
zaznamenal historik Jiří Pa-

devět v loni vydané publikaci
Krvavé léto 1945. Populárně-
-odborná studie na zapové-
zené téma však dosud nevyšla.

Časopis TÝDEN přinesl
předloni reportáž GÝDEN
č. 13/15), v níž promluvilo
několik do té doby mlčících

pamětníků, a třeba padesát-
ník Milan Krupa z Hlučína
na Opavsku se díky svědec-
tví jistého Josefa Hlubka do-
zvěděl, že jeho pohlednou
babičku Hedviku, matku tří

malých děti znási]ňovalo ně-

kolik hodin asi deset rudoar-
mějců. Žena pak na následky
brutálního sexuálního násilí
zemřela. ,,Jsem rád, že jsem se

konečně dozvěděl pravdu. }
v PtAcÉNi lNžÉR.Ě
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Á FARÁŘ MlLAN PALKoVIČ. S obrazem obětí rudoarmějců, Marie Paschalis v čele.
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Od té doby se za babičku modlím. V ro-

dině byla událost tabu, nikdo mi nebyl
schopen říci, co se přesně stalo," vypráví
Krupa dva roky poté. I pravda zjevená se-

dmdesát let po válce má pro rodiny obětí
obrovský význam.

Historik Pavel Fabini z Ústavu čes-

kých dějin Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy hledá záznamy o dosud nezná-

mých případech znásilnění ve farních
kronikách. Některé zveřejnil ve speci-
álu TÝDEN - HISTORIE. Například zá-
znam výpovědi kněze, který potvrzuje

dosud ne úplně jasnou udáIost z hájovny
v Kodském polesí nedaleko středočeského

Tetína. ,,Potom šli k tetínskému hajnému

Žihtovi. Vše prohledávali, jej vytáhli před

dům a zastřelili a jeho ženu všichni tři
znásilnili. Syn našeho hajného, který šel

náhodou kolem, byl toho svědkem. Takhle
jsme si osvobození nepředstavovali," za,
psal si farář,

umuěená řeholnice
pětadvacet kilometrů od zábřehu zasta-

vujeme u íary ve Velkých Losinách. Je-

seníky na obzoru jsou zasněženy, tady
v podhůří zrovna padají drobné kroupy
a mrazivý je i příběh, který si vyslech-
neme od faráře Milana Palkoviče, do je-

hož správy patří i nedaleký Sobotín. Ci-

tuje svědectví, které v květnu 1945 sepsal

do farní kroniky sobotínský kněz. ,,Ru-

sové zastřelili sestru Marii Paschalis, Je-

den ruský voják ji chtěl znásilnit. Ona se

však vzpírala, uchopila kříž a vzkřikla: ,Já
patřím Kristu, ne vám.' Nato ji zastřelil."

Marie s řádovým jménem Paschalis (la-

tinské jméno odkazující na Velikonoce)
zrovna oslavila devětadvacáté narozeniny.
příběh se odehrál v sobotínské škole, kde

A vĚRA sosNARovÁ. V kabinetě zábřežského gymnázia vyprávío znásilňovánía únosu

do sovětského svazu.

se dvě řádové sestry kongregace sv. Alž-
běty (šedých sester) staraly o přestárlé
nemohoucí v provizorním lazaretu. Teď
je v budově obecní úřad, hned vedle ale
vyrostla nová škola a z oken proniká bez-
starostný přestávkový smích.

Palkovič společně s farníky usiluje
o blahořečení zastřelené, což je předstu-

peň svatosti. Proces už prošel diecézním
šetřením a nyní se čeká na kladné stano-
visko Vatikánu, Spolu s Marií Paschalis
má být blahořečeno i dalších devět sester
téže kongregace, které byly rovněž umu-
čeny rudoarmějci a v některých případech
před smrtí i znásilněny.

Farář vyjímá z alba dochované snímky
Marie Paschalis, je to mladé děvče s an-
dělským pohledem. Všech deset obětí je

také vymalováno na obrazech, které si

ffi zNnsrlr.tovANi: Desetitisíce obětí,
ukradeno a nesmyslně rozbito,' píše se
ve zprávě svitavského národního výboru

z 3. června 1945.

(iř xoxnsmcE pRůMyslovÝcH TEcH-
nólOCli: Demontáž technologiív továrnách

a jejich využitív sovětském průmyslu.

Na českém území se tak dělo v mnohem

menší míře než v Německu.

E^
§[§ srnnrectcrÉ oMyLÝ Napřklad ne
smyslné bombardování Hrotovic na Třebíčsku

8. května 1945, kdy místníuž rudoarmějce

vítali květinami, C@ný rozl<azk útoku zabil

114 česhých civilistů a 36 sovětských vojáků.

mnohé ženy při sexuálním násilíumučeny
či zastřeleny,

/#b
&F xnloeŽr: "Davaj časy!" Dej hodinky,

tahle slova slyšel od rudoarmějců snad kaž-

dý Čech i Moravan. Vojáci kradli i šperky, tex-

til, jízdní kola a další.

&S oncnrulzovnNÉ nneovÁNí: Rekvíro-

vání dobytka či automobilů, rabování šlech-
tických zámků a rodinných vil. ,Obchody
drancovány do posledního kusu zboží sklady
zpustošeny, domácnosti vyrabovány, zařízení

Neivětší zločiny rudoarměiců

ffi vmzov ctvlu§íů: počet obětízatím
histoňci nedokázali sumarizovat, jde ale
o stovky a možná až několik tisíc případů,

které se staly v souvislosti se sexuálním
násilím, rabováním, krádežemi a dalšími zlo-

činy. Například 24. srpna 1945 rudoarmějci

zastřelili Josefa Macourka z Kojátek v okre
se Vyškov jen proto, že jim nechtěl vydat

bicykl,

@ 
';*r* 

Počty obětí neznámé, odhadují

se na několik tisíc, Nejčastěji odvlékány ro-

diny ruských emigrantů z éry první republiky,

přitom už šlo o československé občany.
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prohlížíme na faře i v chrámu. Na sobotín-

ském hřbitově chvíli postojíme u hrobu
zastřelené a myslíme na dopis, který po-

slala rodičům v listopadu 1944 av némž
se obávala příchodu fronty; ,,Bezpočet
jich bude ležet v zemi. Těch, kteří ieště
vůbec nepomysleli na umírání, kteří byli
ještě mladí a zdraví." A sama mezi ně na-

konec patřila.

,,Je pořád problém o těch věcech mlu-
vit," přemítá farář Palkovič. O zločinech
rudoarmějců podle něho veřejnost slyší
nerada, zvláště v pohraničí. Pak se ale
kněz nadechne a řekne: ,,S příchodem
Rudé armády pouze jedna totalita vystří-
dala druhou totalitu," nemá slitování s na-

cismem ani s komunismem. ,,Jen se černá
proměnila v bílou a bílá v černou."

f. 
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