Vykopali kostry vojáků ze sebezničující
bitvy o Berlín. Někteří mají ještě boty,
opasky a helmy!
Bitva na Seelöwských výšinách byla peklem, které předcházelo samotné bitvě o Berlín.
Němci zoufale a marně hájili poslední obrannou linii před svým hlavním městem. Rudá
armáda je převálcovala během tří dní. Tým archeologů nyní odhalil ostatky mrtvých
vojáků Wehrmachtu.

Archeologové postupují stejně jako u jakýchkoliv jiných nálezů, vše se musí pečlivě
zdokumentovat
Tým z Asociace pro odhalování padlých objevil kostry, zbraně a vybavení vojáků
Wehrmachtu, kteří padli v děsivém masakru na Seelöwských výšinách. Ostatky našli na místě
zvaném Klessin, poblíž braniborské obce Podelzig. Tady se bránilo 110 000 Němců z 9.
armády téměř milionu mužů, které měl k dispozici maršál Žukov. Padne Kessin, padne Berlin,
říkalo se tehdy v armádě a Seelöwské výšiny byly také považovány za bránu k Berlínu.

Jako symbol a uctění místa těžkých bojů vztyčili archeologové tento kříž
Výsledek bitvy nemohl být jiný, než jaký byl. Třídenní boj, který začal 16. dubna drtivou
dělostřeleckou palbou, poté se na zdecimované, mizerně vyzbrojené a unavené vojáky vyřítily
tanky a hordy sovětských vojáků. Němci bojovali statečně, protože si byli vědomi toho, že za
nimi až do centra Berlína není nic, co by mohlo valící se Sověty zadržet. Ale po třech dnech
krutých bojů a obrovských ztrátách začala celá 9. armáda ve zmatku prchat směrem na západ.
Osud Třetí říše byl zpečetěn.
Kostry vojáků
Archeologové objevili vojáky, které nestihl nikdo pohřbít. Stále měli na sobě boty, helmy,
vedle nich rezivěly samopaly a pušky. Na znamení památky na místě postavili alespoň prostý
dřevěný kříž s německou helmou. "Nehledáme vojáky Wehrmachtu, Rudé armády nebo US
Army, nehledíme na to, kdo byl dobrý a kdo zlý. Hledáme lidi. Mrtvé syny, otce, bratry."
Takové je motto mezinárodní archeologické organizace Asociace pro odhalovaní padlých,
která byla založena v roce 1992 a má na dvě stovky členů.

