
Reflex zahajuje diskusi o udá|ostech spojených s koncem vá|ky

Dívat se Vrahům do očí
Dokumentarista a novinář DAVto vononÁčrK vyvo|aI ve|kou polemiku svým
pořadem zlsí;rlí ro čEsKU, kde popisuje praktiky z dob divokého odsunu
sudetských Němců z |éta 1945. V pořadu Reportéři ČT zase přines| neznámé
poznatky o nedávno vykopaném hrobě na |ouce Budínka u Dobronína.
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,,V č€ský(h z€mích se nacházÍ na íúzných mí5tech . nejvíce v seveíních Čechách - asi Pět tisíc nedůstojně pohřbených

ostatků civiIi5tů Pozabíjených b€z jakýchkoIi soudů,..tvrdí dokumentaÍista David Vondráček

dla počet mltvých na pětadvacet
až tiicet tisíc. Je ale mezi nimi esi
deset tisíc osob, které zemřely aŽ
v Rakousku či v Německu na ty
fus, úplavici nebo na iiné nemoci
souviseiící s traumaty vyhánění.
Z dvaceti tisíc zemřelých po válce
na území dnešního Českav prv
ních měsících po válce ie asi deset
tisic pozabí]'ených. z toho asi polo-
vina má na hrobech kříž, nebo as
poň památník. Jako například ten,
cobylnedávno ziízen v Postolo-
prtech. TalÚe se domnívám, Že se
v českých zemích nachází na růz'
nýchmístech neivíce v severních
Čechách - asi pět tisíc nedůstojně
pohřbených ostatků civilistů po
zabí1'ených bez jakýchkoli, byť for.
má1nich soudú.
Vyslechl iste uŤčitě mnoho pa.
mětníků. Zažil iste někdy Pocit,
že se díváte do oči vTahovi?

V cause Budínka jsem hovořil
s jedním z možných pachatqlů, os.

maosmdesátiletým členem I(sČM,
bývalým esenbákem Robertem
Kautzin8íem, iehoŽ otec sám pů.
vodem německývídeňák - ceiou
alrci vedl' starý Kautzinger neuměl
moc českya šéíoval místním Revo
lučním gardám, sloŽeným převážně
z místniho českého zemědělského
lumpenpIoletaliátu a pomocných
sklářských dělníků. Jeho syn si prý
netroufá odhadnout, zda se na za
bíjení podíle]. Pamatuje si však
pŤesně, že hlál osudného 19. lÚětná
na zábavě na ldáIinet, táta prý tlou.
k] buben, ale co se dě]o v noci, to si
nePamatule...
.raký by| typologicky íeho otec?

staIý I(autzin8eI se hodně podo
bá poválečným samozvaným msti
telům na Němcích' Podle pamětní-
kú sám národnostně neukotvený
podomní hudebník, kteIý přišel
ve dvacátých letechzVídně a nevě-
děl, jak se po válce situace vyvine.
Po masakru hned mizí z Vysočiny
do severočeských sudet, i(de labuje
a zabíIá jako tzv. náÍodní správce
hote]v Jablonci. Úplně mi zapadá
do vzorku jiných pseudorevoIuč
ních souputníků.
Nebyl Kautzin8eÍ původně Ně-
mec?

Řekněme Rakušan, jenŽ měl
nevy jasněnou národnostní identi
tu a zřejmě chtěl svou hollivos.
tí po válce dokázat, Že je,,plavý
Čech... Jinak manŽelku měl Češku
a také oba synové mluvili česlry'
A co vrazi například PostoloPÍt.
ských Němců?

Jeden z vůdců se imenovalBo.
huslavMaret. Byl to typickýzlodě'
iíček s náznaI{y ploněmecké kola.
bolace' Ve filmu zabíjení po česku
jsem se pokusil s právníkem JaÍo.
slavem Pospíšilem vystihnout po
vahu miÍošovského zabijáka FIan'
tiška Foukala, kteIý povraŽděné
Němce ]'eště olrádal. V Íoce 1940

nosilna klopě odznáček s hakn.
krajcem, jako estébák udávalv pa
desátých letech na Vsetínsku pro.
tikomunistické odbo jár.e a několik
přivedlna popraviště. Za nolmali
zace jezdiljako hrdinný paItyzán
ze svazu pIotifašistickýctr bojovní
ků na besedy s pionýry'
Neni důležitěiši pTo charakteris.
tiku těchto vTahů jeiich sociálni
postavení než náTodni púvod?

Náhoda chtěla, Že jsem se piiple.
t] k íadlici ba$u, kdyŽ zlovna od.
kIyi hlínu s plvnimi kostmi. PIo
nás všechný ne]'enom plo mne,
ale i plo policejního vyšetřovatele
Michala Lašku to bylo překvapení,
že tak rychle... Předpokládalo se,

že se na Budínce něco ob]'eví, pro.
toŽe 8eoradaI hlásilpod zemí urči'
té neslovnalosti, ale že to bude uŽ
po hodině od spuštění akce, to ne.
čekal nikdo.

Kostly se navíc naš]y přesně
v místě, které měsíc před policej.
ním vyhledáváním piesně v Ba.
volsku popsal Johann NiebleÍ.
Kdo to íe?

Dnes už stalý pán, jemuŽ
na louce pravděpodobně zabili
strýce. Utíkal, tehdy dvanáctile
tí dva dny po masakru k české.
mu mlynáři Klusáčkovi poprosit
o ošatku mouky, aby lodina ne
hledověla. Na louce smlti zapadal
do čerstvě navršené hlíny..'
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Na co iste myslel, když se obíevi.
ly prvni |idské kosti?

Ty č]ověk něiak automatic
ky čelú. Hrozný však byl pohled
na hřeben, jímž se někdo napo
sledy česal před pětašedesáti lety,
a lozteklou červenou inkoustovou
tuŽku, ktelou měl kdosi v lrapse.
Takovou, jeŽ se musela naslínit,
aby hezky psala. Tu jsem si pama
toval ještě z dětstvi. A pak ještě Iýč
pohozený u lebek, lrterým byli ti
lidé rozsekáni.
Kolik podobně neoznačených
hTobů může ieště v Česku být?

lodle mých zjištění desítky' ne
li stovký
z čeho vycházite?

To konstatovela uŽ pallament
ní komise ze sedmačtyřicátého,
jeŽ vznikla na popud MezináIod.
ního červeného kříže při pátlání
po nezvěstných německých oby
vatelích. Polistopadová komise
česko.německých historiků odha'



Je i neni. souhlasím s tím, že
tyhle věci dělala většinou lůza
a spodina. Koneckonců v kaŽ-
dé zemi je zhruba sedm plocent
obyvatel se sadistickými a psy'
chopatolo8ickými Íysy. V dobách
převratů pakucítí krev a jdou.
Na druhou stlanu je nutné vi
dět, Že odsun Němců se odehrával
v kontextu české poválečné naci-
onální levoluce, jež chtěla folmou
odsunu definitivně ,,vyřešit.. sou
Žití cechů s Němci'

Za těmi asi deseti lepoItážemi
a dol.umenty k této ploblematice
stoiím, věcně i myšlenkově. sám
navic souhlasím, na rozdílod sude
toněmeckého europoslance Bernda
Posselta, s Česko německou dekla.
!ací, ]fteÍá dělá historickou tečku
za politicko právním vyíovnáním'
ale nebrání psycholo8ickému a so.
ciologickému zkoumání problérnu.
Atu je plostoÍplo publicisty, do
kumentaÍist' umělce. Nikdy jsem
nemě],'od Němců.. žádný srant či

vIažděním německých civilistů
h1avně na 1'ihočeském Vitorazsku
a v severočesl.ých PostoloPltech,
mám i klátkýúvod o situaci v PIa-
zevprvních dnech po válce.
co konkÍétně?

zachytil lsem guerillovou popra
vuvKladenské ulici, kde |e dodnes
masový hrob. Čerpal jsempřitom
z filmového materiálu Jiřího Chme
líčlQ, ktelý tuto událost zazname.
nal na lomelu a jehoŽzáběryisem
na veřejnosti zveiejni1až dnes.

sám objektivní názol, kdyŽ srov.
ná Proh1ášení ústavu se Zabí;e-
ním po česku, jež se daií stáhnout
na 

'.ýebu 
vHÚ a České televize. Po.

Žádal]'sem ploto ieditele ústavu,
abyvydali dementi. Nikdo se mi
od té doby neozval. vůbec bych ne.
byl nějak piecitlivělí ale půl roku
pracuji na tom, aby ve f,lmu neby
la iediná věcná chyba, a sto]'ím si
za tím, Že tam žádná není.'. A teď
ten ústav rozjede proti mně pel'
fi dní propagandistickou kampaň,

zabíjením Němců si mnozí |éčiIi nečisté svědomí. dole amatérské záběryJiřího chm€|íčka z Poprav českých Němců v květnu l945 v PÍaze na BořisIavce

Má vůbec cenu takovou dobu
po válce vykopávat hToby?

Když u nás máme oficiální hlo.
bY vqákÍ! wehrhclcht í, k čemuž nás
zavazuií mezináIodni konvence,
děti a vnuci pozabíiených němec.
kých civilistů nemají kam dát kyt'
ltu' Když jsem s něktelými z nich
mluvil, tieba ze seveločesl.é Bílin'
tak ]'im opravdu stáčí ten kříŽ se
jmény. Nildo nechce kliminalis
tické vyšetřování ani exhumace
a nětoho po tolikaletech tIestat.
Áž na výjimkyto jsou lidé s nad
hledem aupiímnou touhou po po-
kání a smíření' Ale oni ten kříŽ
nemohou bez souhlasu majitele
pozemku někde Postavit. A když se
o to Polrusí neoficiálně, někdo ]'im
to zboulá avěnce Íozkope - jako se
to doposud dělo na Budínce ...

Neboíite se' že se stanete 
''uži-tečným idiotem.. v hÍách' iež

na evÍoPské úÍovni lozehrává
politická ÍepÍezentace sudet-
ských Němců?

peníze, i kdyŽ ploti filmaiůmvy.
užívajícím 8lanty třeba Česko.ně
meckého fondu budoucnosti nebo
z křesťanské tzv. AckeÍmannovy
obce, ]'eŽ je součásti sudetoněmec
kého krajanského sdružení, vůbec
nic nemám. Já v těchhle flnančních
věcech neumím moc pla8meticky
chodit. co se týče Zabíiení po česku,
tak to mi bylo Českou televizí na'
bídnuto bez mého přičinění.
Jak iste po odvysiláni zabíiení
po česku Teagoval na napadeni
ze stTany někteťých českých his.
toÍiků?
V den televizní premiéryvydal
vojenský histodcký ústav autoIi.
tativní tzv. pÍoh]ášení, Že v mém
dokumentu jsou zásadni nepravdy.
Že v části filmu o vlaždění němec.
kých civilistů v Praze na Bořislev.
ce prý tvÍdím, Že zabíjeli češti
Ievoluční 8a.disté. A1e vojenští
histoIici pIý stopÍocentně vědí, že
to byli Rusové, a ne tardistéIV ho
dinovém fllmu, kde se zabývám

Kdo byl chmelíček?
ÁmatéIský fllmař, jenž s kame.

rou zachytil události nedaleko jeho
bytu: lidiv eufolii mávají piijíŽdě.
jícím Rusům, 

'iní 

zase střílejí nebo
přejíŽdějí nákladákem Němce. Je
to snad ].ediný na světě existující
frlmoýÝ zázrra'Jj zabíjení Němců
po válce. Kopii mi dala jeho dcera.
Kdo ty Němce masakÍuie? Ruso-
vé' nebo Češi?

Hovořil jsem s Pamětníky
(a po odvysílání filmu se mi při
hlásili další), kteří tvrdí, Že civi
listy zabíjeli opi1í sovětští vojáci
společně s českými saldisty, jiŽ si
prostě vyměňova]i pušky. Incident
ne Bořislavce v mém filmu po
psal ieden z největších odborníků
na poválečnou situaci, histoIik To
máš staněk, slovy, Že dodnes není
jasné, kdo vlastně střílel'
A co autoři PŤohlášeÍrí?
Po odvysílání se mi nělrteři při
znalí, Že filmvůbec neviděli. Na
konec si každý čtenář můŽe udělat

lrterou pak dál rozmazável přede-
všímtiskblíZký KSČM.
Máte představu, kam byste se
chtěl iako televizní publicista
a dokumentaÍista s tématem Po.
válečných masakrů dostat?

Chci se polGsit zachytit na plas-
tických příbězích dosud žijících lidí
co nejpravdivěji ,yálku po válce...
Mám roztočený větši dokument
právě k masovým hrobům Řeltni,
kde ti mrtvi jsou..' Tenbymělbýt
součástí většího cyklu, poltusu do.
kumentáIně popsat dě]'e tzv. třetí
republiky (19as-19,18).

DušAN šRÁMEK

P. s. Vyzýváme čtenáře Ref|exu
k diskusi na dané téma. svoje
názory posí|ejte na:
jan. jandouTek@Ťef1ex. cz
nebo na adťesu redakce. Vaše
reakce Žveřejníme ve zkráCené
podobě v ná5|edujících čísIech.
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