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Tisková	zpráva			

Platforma	dosáhla	dvojího	právního	průlomu:		
Bavorský	zemský	vyšetřovací	úřad	v	Mnichově	začíná	
vyšetřovat	zabíjení	německých	uprchlíků	na	železné	oponě		
v	bývalém	Československu!		

Praha,	 13.	 prosince	 2017.	 Bavorský	 zemský	 vyšetřovací	 úřad	 v	 Mnichově	 (LKA	
München)	 začíná	 vyšetřovat	 zabíjení	 německých	 občanů	 na	 železné	 oponě	 v	 bývalém	
Československu.	Přislušné	trestní	oznámení	podala	Platforma	evropské	paměti	a	svědomí	
v	srpnu	2016	německému	Nejvyššímu	spolkovému	státnímu	zástupci.	Zodpovědné	osoby	
zahrnují	 poslední	 žijící	 členy	 politbyra	 komunistické	 strany	 Československa	 Milouše	
Jakeše,	 Lubomíra	 Štrougala	 a	 Petera	 Colotku.	 Oběti	 zahrnují	 osmnáctiletého	 Hartmuta	
Tautze,	který	byl	 zabit	 za	hranicemi	Bratislavy	v	 srpnu	1986.	 Je	 to	poprvé,	 co	Německo	
vyšetřuje	zabíjení	svých	občanů	v	zahraničí	v	době	komunismu,	a	 také	poprvé,	kdy	 jsou	
vysoce	postavení	komunističtí	funkcionáři	vyšetřováni	třetí	zemí.	

V	srpnu	2016	podala	Platforma	evropské	paměti	a	svědomí	německému	Nejvyššímu	spolkovému	
státnímu	 zástupci	 trestní	 oznámení	 v	 pěti	 signálních	 případech	 zabíjení	 německých	 občanů	 na	
hranicích	 Československa	 se	 Spolkovou	 republikou	Německo	 a	 Rakouskem	 v	 době	 komunismu.		
Od	té	doby	rozhodl	Německý	spolkový	soud,	že	se	případy	budou	zabývat	bavorské	orgány	činné		
v	trestním	řízení.	Nejnovější	zprávou	nyní	je,	že	vyšetřování	povede	Bavorský	zemský	vyšetřovací	
úřad	v	Mnichově	(Landeskriminalamt	in	München).		

Pro	 trestní	 oznámení	 vyrešeršovala	 Platforma	 minimálně	 67	 osob	 zodpovědných	 za	 smrt	
uprchlíků,	které	by	ještě	mohly	být	naživu.	Na	vrcholu	řetězce	velení	 jsou	poslední	žijící	členové	
politbyra	 KSČ	 Milouš	 Jakeš,	 Lubomír	 Štrougal	 a	 Peter	 Colotka.	 Jedním	 z	 případů	 je	 zabití	
osmnáctiletého	 Hartmuta	 Tautze,	 který	 byl	 potrhán	 psy	 Pohraniční	 stráže	 na	 hranicích		
s	Rakouskem	a	ponechán	zemřít	bez	lékařské	pomoci	v	srpnu	1986.		

“Máme	velkou	radost,	že	Platforma	píše	právní	historii,”	 říká	Dr.	Neela	Winkelmannová,	 výkonná	
ředitelka	 Platformy.	 “Od	 roku	 1989	 Německo	 nikdy	 nevyšetřovalo	 zabíjení	 uprchlíků	 z	 NDR	 na	
železné	 oponě	 ve	 východním	 bloku.	 Stejně	 tak	 žádná	 země	 ještě	 trestně	 nestíhala	 komunistické	
pachatele	 z	 jiné	 země.	 To	 znamená,	 že	 konečně	 padají	 neviditelné	 hranice	 bývalého	 východního	
bloku	a	že	se	spravedlnost	stává	více	a	více	univerzální	hodnotou.”		

	
Další	informace	poskytnou:	
Dr.	Łukasz	Kamiński,	President,	president@memoryandconscience.eu	,+48	607	440	189 
Dr.	Neela	Winkelmannová,	výkonná	ředitelka,	Platforma	evropské	paměti	a	svědomí,		
director@memoryandconscience.eu	,	+420-222	561	053	
 
	
	
	
	
 

Platforma evropské paměti a svědomí sdružuje v současnosti 57 veřejných a soukromoprávních institucí a 
organizací ze 14 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.  


