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VLADIMÍR Brauner na vernisáží výstavy. Foto: Antonín Zvěřina

Brauner: Nikdy jsem se tak nebál 
(Dokončení ze str. 1)

Chtěl jsem si udělat nějaké obrázky 
pod tím nápisem. 

Stála tam paní, kterou jsem neznal. 
Když viděla, že fotografuji, tak si 
stoupla přede mne, dala ruku v bok a 
tou škvírou jsem fotil. Nebyl jsem tak 
viditelný. Kolona pokračovala v jízdě 
ve směru k tehdejšímu pivovaru. Pře-
běhl jsem k tehdejší Lorenzově vinár-
ně, a tam jsem uviděl balistické střely 
země-země. 

To snad ani nebylo možné.
Nadzvedla mě nedávno reportáž 

v televizi, kdy někdo tvrdil, že nic 
takového tady nebylo. Tak jsem ty 
snímky poslal do televize, abych vše 
uvedl na pravou míru.

Jak to bylo s výstavou?
S tou jsem ani nepočítal. Ale zavola-

la mi Lucie Bartesová, na popud ředi-
telky městského kulturního středis-
ka Jaromíry Hanáčková, zdali nějaké 
snímky z té doby nemám. Odpověděl 
jsem, že mám, a mohu něco poskyt-
nout. Tak jsem jim snímky poslal na 
flashce, a oni si je zvětšili a udělali 
z toho v Národním domě výstavu. 

Musel jste mít tehdy velkou odva-
hu. 

Měl jsem velký strach. Ta kvalita 
těch obrázků tomu odpovídá. Klepa-
ly se mi ruce. Docela jsem si oddech, 
když kolem mě projížděli už týlové 
kolony s proviantem a tak. Když jsem 

fotil u té banky, byla ve mně malá 
dušička. Viděl jsem, jak se ti vojáci na 
mě dívají. V životě jsem neměl tako-
vý strach jako tenkrát. Nikdy, i když 
jsem absolvoval jako fotograf mnoho 
nebezpečných situací. 

Tedy velký zážitek.
Takový, na který se nezapomíná. 

Co se následně s fotografiemi sta-
lo?

Okamžitě jsem je doma v koupelně 
vyvolával, a jednu fotku otiskli nějaké 
brněnské noviny. Myslím si, že tu 
novinovou fotku mám někde v archi-
vu. Možná, že by tam fotografie zůsta-
ly ležet i letos při výročí, ale nadzvedl 
mě ten chlap v televizi. A potěšila mě 
reakce kulturního střediska. Oběma 
iniciátorkám výstavy moc děkuji. 

Máte radost, že se tou výstavou 
připomene tato událost i mladé 
generaci?

Od té doby uplynula pěkná řádka 
let. Ale lidé, kteří tu dobu zažili, urči-
tě vzpomínají a zajímá je to. Na verni-
sáži byl místostarosta Milan Zeibert a 
říkal, že v té době mu byly tři roky. A 
že si toho moc nepamatuje. Poprvé to 
vidí na vlastní oči, jak to v Třebíči teh-
dy vypadalo. 

Neměla by se ta výstava objevit 
ještě někde jinde?

Fotografie zařadili do českého 
Národního archivu v Praze, takže 

SNÍMKY Vladimíra Braunera ukazují, že sovětská armáda sem přijela dobře 
vyzbrojená. Foto: Antonín Zvěřina

tam jsou k dispozici. Dal jsem k tomu 
svolení. Uložili tam celý komplet, 
27 fotek. To mě moc těší, že to jako 
dokument té doby nezanikne. Nejde 
mi o to, zda je tam moje jméno, ale o 
ty fota.

Byla ještě nějaká reakce na foto-
grafie zaslané do televize?

Přijel sem štáb, a tři hodiny se mnou 
natáčel. Musím přiznat, že jsem si při-
tom připadal jak kašpar. Režisér měl 
nápady, které mi připadaly, že s tím 
vůbec nesouvisí. Mně by stačilo, kdy-
by si něco natočil na té výstavě. Ale 
celé to natáčení jsem podstoupil, pro-
tože mně přislíbili, že v době výročí 
dokument v České televizi pustí. 

Opravdu nejde o mě, ale aby lidé 
viděli, co se v té době dělo. Aby ten 
člověk, co tvrdil, že tady rakety neby-
ly, viděl, že tady byly. Že vojsko bylo 
vyzbrojené, jak do války. Ten dotyčný 
dokonce tvrdil, že jediné rakety, které 
tady byly, byly rakety na ping pong či 
na tenis. To mě zvedlo. A to mě inspi-
rovalo k zaslání fotografií do televize. 

Když jdete po náměstí, vybaví se 
vám ta tehdejší atmosféra?

Samozřejmě. Jen na doplnění, ta 
výstava v Národním domě je moje 
99, vystavoval jsem už obrazy, grafi-
ky, fotografie. Mám spoustu oceně-
ní. Nechlubím se, bavilo mě to. Rád 
se takhle vyjadřuji. Opravdu mi šlo 
jen o to, aby lidé tu tehdejší atmosfé-
ru uviděli. Těší mě, že tam lidé chodí, 
že je to zajímá. I lidi středního věku, 
nebo mladí. 

Neměl jste později strach, že by o 
vás mohla mít zájem Státní bezpeč-
nost? Kvůli tomu focení.

To se zaplaťpánbů nestalo. I když…

Myslíte si, že by bylo dobré, aby 
na výstavu se přišly podívat děti, 
studenti?

Třeba se o to místostarosta Milan 
Zeibert, který má na starosti školství, 
postará. Ale já to iniciovat nebudu. 
Opravdu, nejde o mě, ale o dokument 
té doby.  

Ještě se vrátím k tomu natáčení. 
Říkali mi, že je to opravdový unikát, 
ty fotky. 

Málokdo se odvážil fotit takhle 
zblízka, a jedná se o posloupné sním-
ky nejen tanků, ale také raket. 


