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Praha – květen a červen 1945 
  
Vypovídá dipl. fyzik K.F., 27.12.1946 
Dokumenty k vyhnání Němců z českých zemí, zpráva 1 
 
5.5.45. Po výzvě prof. Guddena, abychom fys. institut v žádném případě nehájili 
(kromě tří pistolí jsme zbraně neměli), přišli do domu ozbrojení civilisté a hledali 
zbraně. Zbyl nám právě tak čas, abychom pistole narychlo ukryli. (...) Po hodině nás 
odvedli na policejní revír v kostele na Karlově a vyslýchali. Během výslechu začal 
hloubkový nálet letounů s bombami a palubními zbraněmi, a tu nás ponechali v 
kostele na pospas osudu. Potom nás policie vyzvala, abychom se odebrali k 
Černínskému paláci, kde prý jsou německé vládní orgány. Máme tam však jít 
jednotlivě. 
   Došli jsme si pro nejnutnější věci a když jsem se sl. Tiedkeovou (svojí asistentkou) 
opouštěl institut, začínalo se smrákat. Střelba téměř ustala. Ušli jsme sotva 11m k 
Apolinářské ulici, kde nás zatkl nejbližší "partyzán" a odvedl do psychiatrické kliniky, 
kde bylo zřejmě velitelství. Během vyšetřování nám odebrali nejcennější věci a potom 
nás přidělili na pokoj v nemocničním oddělení. Společnost nebyla právě příjemná, ale 
měli jsme tam klid. Ve dnech 6. a 7. května se na naší situaci nic nezměnilo. Dr. 
Sturm, můj známý, přicházel příležitostně "na vizitu" a sděloval, co se děje. Boje 
probíhaly v nejtěsnější blízkosti, ale k toužebně očekávanému osvobození nedošlo. 
Dne 8.5. boj ustával, dům byl jen ostřelován děly. Toho dne mě spolu s dalšími 4 
muži zavřeli do cely ve sklepě. Stravování i zacházení bylo však stále ještě dobré. 
   Dopoledne 9.5. hovořily stráže o tom, že jsou ve městě Rusové. (...) Asi v 11 hodin 
došlo k rozhodujícímu obratu v našem postavení. Masky padly, individualita zmizela a 
začal vládnout dav. 
   Z ulice vnikli dovnitř partyzáni a hnali asi 30 mužů ranami pažeb na Vinohradskou 
ulici před mat. institut na odstraňování barikád. První byla brzo pryč a šlo se na 
druhou na rohu Vinohradské třídy. Tato barikáda byla velice stabilní, vybudovaná z 
dlažebních kostek, hlíny, trámů, železných tyčí atd. Brzy se kolem nás shromáždilo 
množství čumilů, nechyběli ani poháněči. Co se tam v odpoledních hodinách 9.5. 
odehrálo, nelze ani popsat! Lidská představivost pro to nemá pojmy. 
   Když uplynula první hodina, byli jsme všichni zaliti krví, jak nás bili po hlavě a po 
krku všemožnými předměty, které měli po ruce, lopatami, železnými tyčemi, latěmi z 
plotů, olověnými rourami atd. Opojení se stupňovalo pohledem na krev. Přitom jsme 
museli neustále pracovat, ani na vteřinu jsme nesměli přestat, pokud jsme nechtěli 
být docela umláceni. Byla mezi námi 70ti-letá žena, uklizečka matem. institutu 
(ostříhali jí hlavu dohola), jednoruký vrátný matem. institutu a také několik 
ošetřovatelek. Zakrátko nám zuli boty a honili nás po střepech (...) 
   Když se setmělo, sotva jsme se drželi na nohou, chodili v hlubokém předklonu, 
protože jsme už neměli sílu napřímit se. Když se dav rozešel, poručili nám tři policisté, 
abychom přestali pracovat. Padli jsme na místě jako pytle. Teprve když jsem se 
podíval okolo, zjistil jsem, že ze 30 mužů zbyli naživu jen 4. Ostatní byli ubiti a 
odvlečeni. 
   Ti tři policisté nás nejprve dostali za zahradní zeď psych. kliniky a dali nám tam 
trochu vody a rýži, přičemž se neustále bojácně ohlíželi, aby je snad nepřistihli 
"partyzáni". Ačkoli jsme byli vyhladovělí, nemohli jsme zemdleností pozřít ani sousto. 
O několik minut později nás tak, jak jsme byli, naložili na nákladní auto a dovezli do 
Štěpánské 22, do dřívějšího německého reálného gymnasia. Všechny naše věci 
zůstaly v psych. klinice, a nikdy víc jsme je už neviděli. Tak jsme tu stáli, bosi, špinaví 
a zbití, a spíš schopni padnout než vstát. Avšak na posezení nebylo ani pomyšlení, 
poněvadž nyní už zase rozkazovala luza a epizoda se 3 policisty byla jen krátkým 
vydechnutím... 
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   Odpoledne 10.5. mi přineslo snad nejhroznější zážitek těchto dnů. Přišla ozbrojená 
skupina a vybrala 6 nejmladších a nejsilnějších mužů, mezi nimi i mne. Potom, co tito 
lidé slíbili našim strážím, že nás podle možností přivedou nazpět živé, vedli nás na 
Václavské náměstí. To bylo přeplněno zuřícím davem a nejprve pro nás museli 
vytvořit uličku. Nikdy jsem nepomyslel, v jaký škleb se může změnit lidský obličej, 
když se na nás sápali se skřípajícími zuby jako dorážející psi, plivali po nás a řvali. Vší 
mocí a s odjištěnými pistolemi nás musely stráže chránit před těmito bytostmi 
(nedokážu říci lidmi). Tak jsme se dostali na roh Vodičkovy ulice a spatřili svůj úkol: 
na velké reklamní tabuli tu za nohy vysely tři nahé mrtvoly, polité benzinem a 
spálené. Obličeje k nepoznání znetvořené, všechny zuby vymláceny, ústa jen krvavý 
otvor. Seškvařená kůže se nám lepila na ruce, tak jsme je museli do Štěpánské nést a 
vláčet, když jsme nést už nemohli. Jakýsi chodec chtěl náš průvod fotografovat, 
spatřili ho a skoro zabili. 
   Když jsme mrtvé složili, nutili nás, abychom je líbali na ústa, se slovy: "To jsou 
přece vaši bratři, tak je polibte!" Slyším ta slova jako dnes. Co byla platná všechna 
ošklivost, život je člověku přece jen milejší, a tak jsme tiskli sevřené rty do krvavé 
kaluže, která měla být ústy. Dodnes cítím ty ledové hlavy ve svých rukou. 
   Sotva jsem si smyl krev s obličeje a instinktivně se ukryl do nejzažšího kouta sálu, 
už tu zas byli naši průvodci a svolali nás 6 dohromady; náhle mi bylo jaksi zřejmé, co 
musí následovat. Příliš jsme toho viděli, přespříliš, než abychom směli dále žít. Jen 
mrtví mlčí. 
   Kopanci a pažbami nás sehnali dohromady a postavili doprostřed sálu. Za 
nejtvrdšího týrání se každého ptali na jméno a povolání a potom krátce rozhodli: "Do 
sklepa smrti!" Krátce nato jsme se octli ve sklepě, který zřejmě nesl toto výmluvné 
označení. Poněvadž jsme o konečném výsledku akce nepochybovali, měli jsme jen 
jedno přání – aby to šlo rychle. To však naprosto neměli v úmyslu naši "soudci". (...) 
   První z naší řady byl vyřízen a ležel v krvi na zemi, druhý byl na řadě, já bych byl 
býval čtvrtý. Když i druhý už ležel na zemi, otevřely se dveře a vešel jeden Čech, 
který vypadal poněkud inteligentněji a podle chování stráží měl právo poroučet. Jak 
jsem se později dozvěděl, byl to synovec ministra Stránského. Ptal se, kdo jsme, a po 
dlouhém protahování a uvažování dal mě a ještě jednoho 17tiletého chlapce z 
hitlerjugend vyvést z místnosti, protože jsme byli jediní kdo uměli česky a mohli mu 
vysvětlit situaci. Když jsme šli kolem strážného, mínil s úsměškem, že jsme první, kdo 
vyšli z toho sklepa živi. Ostatní tam zůstali. Nevíme co se s nimi stalo. Už jsme je 
nikdy nespatřili. (...) 
   Nejprve nás vedli k výslechu a potom do jedné třídy ve čtvrtém patře. V tomto 
malém prostoru bylo stěsnáno asi 60 lidí, takže ani neměli všichni místo k ležení. 
Našel jsem ještě úzký proužek mezi zdí a lavicemi a zabalil jsem se na podlaze do 
deky. Po duševním napětí posledních hodin mi bylo okolí zcela lhostejné, přál jsem si 
jen klid; tento můj stav trval asi týden. (...) 
   V jakém prostředí jsme to byli! Všechny třídy byly přecpány lidmi: ženy, děti, starci, 
muži, všichni pohromadě, přičemž chyběla téměř jakákoli hygienická zařízení. 
Následkem toho byli zakrátko mnozí zavšiveni, a proto s nimi ostatní zacházeli jako s 
nedotknutelnými. Stravování nelze ani popsat. Dostávali jsme ráno 1-2 krajíce chleba 
a šálek kávy, v poledne misku vodové polévky a večer opět trochu kávy. Tak to šlo po 
celé týdny, takže jsme byli brzy zcela vysíleni. (...) Po třech týdnech nás asi 100 
odvedli do jiné nedaleké ulice, kde nás opět ubytovali ve škole. (...) 
   Stalo se běžným zvykem, že kdokoli chtěl nějakého člověka trýznit nebo zabít, 
přišel přímo z ulice a vybral si svou oběť. Do naší místnosti přicházel denně takový 
zpustlík a nejhroznějším způsobem týral stále téhož člověka. Jeho sadismus neznal 
mezí. Po dlouhém trýznění dal své oběti do ruky neodjištěnou pistoli, údajně nabitou 
jednou patronou, a žádal, aby se zastřelil. Muž to vzal vážně, poněvadž v tom viděl 
jediné východisko, namířil si pistoli na hlavu a chtěl stisknout spoušť. Poněvadž zbraň 
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nebyla odjištěna, rána nevyšla. Chlap s výrazem politování pistoli odjistil, prý 
zapomněl. Scéna se opakovala, ale rána opět nevyšla, poněvadž pistole nebyla nabita. 
Bylo to vše jen nahráno, aby oběť zkusila co nejvíc. - Jeden takto mučený člověk se 
vrhl ze 3. poschodí do dvora a byl okamžitě mrtev. To vše trvalo asi týden. Poslední 
den jsme nedostali vůbec nic k jídlu a v noci do místnosti nacpali tolik lidí, že většina 
musela stát. Tak jsme museli strávit noc, při zavřených dveřích i oknech! 
   Příštího dopoledne, snad 29. května, nás seřadili na dvoře, asi 800 lidí, a opět 
nekonečně prohledávali, přestože už nebylo co vzít. Bez jídla a za palčivého poledního 
vedra se vydal žalostný průvod k Vltavskému nádraží. Cestou nedošlo k žádným 
výstupům, jen u vchodu do nádraží na naléhání davu zastřelili posledního, který vedl 
jednu starou ženu. Naložili na otevřené uhelné vagony asi po 60 až 70 lidech, a tak 
nás nechali stát v žhnoucám slunci bez vody a bez jídla až do večera. V té době nám 
ještě Rusové sebrali všecko, co jim připadalo upotřebitelné. 
   Večer nás připojili k osobnímu vlaku a podle směru jízdy jsme brzy s úlevou zjistili, 
že jedeme na sever, nikoli na východ, jak jsme se obávali. V Mělníku nás odpojili a 
nechali přes noc ve vagonech. Příštího rána, třetí den bez potravy, nás přistavili k 
vykládací rampě, pěkně seřadili, a trh na otroky začal. Z okolí se dostavili sedláci, 
někteří pěšky, jiní se žebřiňáky a vybírali si "vhodné" zboží. S jedním ze svých kolegů 
z fyz. ústavu jsem se dostal společně se skupinou asi 8 mužů a 11 žen do vsi Lhotka, 
asi 11 km jihovýchodně od Mělníka, v bezprostřední blízkosti rozhlasové vysílačky. 
Nejprve nás ubytovali společně na seníku jednoho statku. (...) Poněvadž tam ale 
každou noc přicházeli Rusové a znásilňovali ženy, bydlel brzy každý u toho sedláka, 
kde pracoval. Stravování tam bylo dobré, ani na zacházení si nikdo nemohl stěžovat. 
Dostal jsem slamník na sýpce a od sedláka boty do práce. 
   S kolegou jsem se domluvil, že jednou společně uprchneme. (...) Blížil jsem se k 
němu tajně přes ves. Hodiny jsem proležel v příkopě a za hnojištěm a potom jsem se 
plížil přes dvůr. Zdařilo se to a vzbudil jsem ho. Jemu se však útěk zdál příliš 
nebezpečný a neodvážil se ho podniknout. Daroval mi ještě půl kila chleba a já jsem 
toutéž složitou cestou opustil usedlost. Z příkopu jsem si vyzvedl chlebník, který jsem 
tam nechal, protože mi vadil v plížení, dal jsem do něj chléb, svůj jediný proviant, a 
úvozem jsem opustil vesnici směrem k mělnické vysílačce; na obzoru se už rýsoval 
proužek světla. 
________________________________________________________________ 
 
Převzato z knihy "Slyšme i druhou stranu, Dokumenty k vyhnání Němců z českých zemí" 
(str.21-25), výběr a překlad z německého originálu "Dokumente zur Austreibung der 
Sudetendeutschen", Mnichov 1952, 4.vydání. Českou edici připravila Sidonia Dědinová, vydalo 
Infcentrum Šumava, České Budějovice 1991. 
Přetisk pro www.go-east-mission.de (prosinec 2005) se svolením editorky. 


