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Tisková	  zpráva	  	  
	  
Němečtí vyšetřovatelé nazývají zabíjení uprchlíků na hranicích 
ČSSR mezinárodním zločinem a navrhují u zodpovědných velitelů 
kvalifikaci vraždy. Činy tedy nejsou promlčené.  
 
Praha,	  27.	  března	  2017.	  Platforma	  evropské	  paměti	  a	  svědomí	  již	  obdržela	  dva	  přípisy	  
od	  německých	  vyšetřovatelů	  v	  reakci	  na	  obsáhlé	  trestní	  oznámení	  ze	  dne	  18.8.2016	  ve	  
věci	  zabíjení	  uprchlíků	  na	  hranicích	  ČSSR.	  Podle	  německého	  nejvyššího	  státního	  zástupce	  
bylo	  zabíjení	  uprchlíků	  mezinárodním	  zločinem.	  Z	  pohledu	  státního	  zastupitelství	  ve	  
Weidenu	  se	  pro	  zabíjení	  uprchlíků	  na	  úrovni	  těch,	  kteří	  byli	  zodpovědni	  za	  systém	  
střežení	  hranic,	  nabízí	  odpovědnost	  za	  vraždu	  z	  nízkých	  pohnutek.	  Platforma	  dodá	  
státnímu	  zastupitelství	  ve	  Weidenu	  v	  příštích	  dnech	  další	  dosud	  neznámé	  dokumenty,	  
mezi	  nimi	  rozkaz	  bývalého	  ministra	  vnitra	  a	  pozdějšího	  premiéra	  ČSSR	  Lubomíra	  
Štrougala	  k	  systematickému	  a	  plánovitému	  pronikání	  tajných	  služeb	  a	  pohraniční	  stráže	  
na	  území	  Spolkové	  republiky	  Německo	  a	  Rakouska.	  	  	  	  
	  
Dne	  18.8.2016	  podala	  Platforma	  trestní	  oznámení	  německému	  nejvyššímu	  spolkovému	  státnímu	  zástupci	  
proti	  67	  představitelům	  komunistického	  režimu	  bývalého	  Československa	  ve	  věci	  zabití	  pěti	  Němců	  na	  
železné	  oponě.	  Minulý	  týden	  obdržela	  Platforma	  od	  německých	  vyšetřovatelů	  již	  druhý	  přípis.	  	  
	  
Začátkem	  října	  2016	  bylo	  v	  přípise	  od	  nejvyššího	  spolkového	  státního	  zástupce	  označeno	  úmyslné	  zabíjení	  
neozbrojených	  uprchlíků	  na	  hranicích	  bývalého	  Československa	  za	  mezinárodní	  zločin,	  neboť	  tím	  byly	  
zásadním	  způsobem	  porušeny	  lidská	  práva	  na	  život	  a	  na	  svobodu	  pohybu	  chráněná	  mezinárodními	  
úmluvami,	  jakož	  i	  vyšší	  princip	  spravedlnosti.	  	  	  	  	  
	  
V	  polovině	  března	  2017	  nyní	  sděluje	  státní	  zastupitelství	  ve	  Weidenu,	  že	  se	  minimálně	  pro	  velitele,	  kteří	  se	  
podíleli	  na	  tvorbě	  a	  udržování	  opatření	  na	  ostrahu	  hranic,	  nabízí	  atribut	  vraždy	  z	  nízkých	  pohnutek.	  	  
V	  případě	  bavorského	  muže,	  který	  byl	  na	  procházce	  zabit	  pohraničníky	  ČSSR	  při	  pronásledování	  uniklého	  
uprchlíka	  na	  výsostném	  území	  Spolkové	  republiky	  Německo,	  vyjádřilo	  však	  zastupitelství	  pochyby	  
s	  ohledem	  na	  vražedný	  úmysl	  v	  řetězci	  velení.	  Platforma	  proto	  dodá	  v	  těchto	  dnech	  do	  Weidenu	  dosud	  
neznámé	  dokumenty,	  mezi	  nimi	  tajný	  rozkaz	  jednoho	  z	  hlavních	  podezřelých,	  ministra	  vnitra	  a	  pozdějšího	  
premiéra	  ČSSR	  Lubomíra	  Štrougala,	  který	  dokládá	  systematické	  a	  plánované	  pronikání	  komunistických	  
tajných	  služeb	  a	  pohraniční	  stráže	  na	  území	  sousedních	  západních	  států.	  	  	  	  
	  
„Dosavadní	  klíčové	  výroky	  německých	  vyšetřovatelů	  jsou	  pro	  oběti	  československé	  železné	  opony	  stěžejní.	  
Dosud	  se	  totiž	  žádné	  oficiální	  nebo	  akademické	  místo	  v	  České	  ani	  Slovenské	  republice	  neodvážilo	  zkonstatovat,	  
že	  se	  jedná	  o	  nepromlčitelné	  činy,“	  říká	  Neela	  Winkelmannová,	  výkonná	  ředitelka	  Platformy	  evropské	  paměti	  
a	  svědomí.	  	  	  
	  
	  
Další	  informace	  poskytnou:	  
Göran	  Lindblad,	  prezident,	  president@memoryandconscience.eu	  ,+46-‐706710366	  
Dr.	  Neela	  Winkelmannová,	  výkonná	  ředitelka,	  director@memoryandconscience.eu	  ,	  +420-‐222	  561	  053 

Platforma evropské paměti a svědomí sdružuje v současnosti 55 veřejných a soukromoprávních institucí a 
organizací ze 13 členských států Evropské unie, z Ukrajiny, Moldavska, Albánie, Islandu, Kanady a Spojených 
států amerických pracujících v oblasti vyrovnávání s dědictvím totality na evropské půdě. Zastupujeme asi  
200 000 Evropanů a více než 1 100 000 severoamerických občanů s evropskými kořeny.  


