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1. Úvod 

 

Tato práce navazuje na již obhájenou bakalářskou práci, v níž jsem se zabýval časopiseckou 

tvorbou československých vězňů před a po osvobození koncentračního tábora Buchenwald a 

důvody pro její vznik. Zároveň v této práci byla zběžně popsána situace v táboře po osvobození 

pro objasnění, za jakých podmínek tyto noviny a časopisy byly vydávány. V mé současné práci 

se chci zaměřit právě na toto období, popis charakteru jednotlivých národností z pohledu 

ostatních vězněných, chronologicky seřadit události dnů před transporty repatriovaných, popsat 

dostupná periodika a ostatní mediální činnosti v táboře a v závěru se pokusit srovnat situaci i 

zmíněná periodika československých vězňů s ostatními národnostními skupinami. 

Přesný počet periodik, která vycházela v Buchenwaldu po osvobození není znám. 

Z memoárových knih se dovídáme, že každá početnější národnostní skupina měla svoje noviny, 

ve kterých uveřejňovala z rádia odposlechnuté nebo z dovezených novin vyčtené informace 

přeložené do svého jazyka. Jako součástí ilegální činnosti vznikaly časopisy i před 

osvobozením, jako například ručně psaný Časopis Čechů a Španělů1 nebo ruský ilegální 

časopis2. Po osvobození se počet těchto časopisů znásobil, však v navštívených archivech zbývá 

jen několik kusů, častokrát pouze jeden exemplář. Nejlépe dochované jsou výtisky 

československých časopisů KLB 45 a České noviny.  

Pro pochopení zaměření sdělovaných informací ve zmíněných periodikách a celkové atmosféře 

v táboře je nutné vědět, jaký typ vězňů byl do Buchenwaldu umisťován, jakých byli národností, 

jak úspěšně mezi sebou budovali vztahy a jaká byla jejich angažovanost na chodu tábora. Proto 

kapitoly o těchto tématech budou předcházet samotnému srovnávání časopisů a situace 

jednotlivých národů. 

Časopiseckou tvorbu v táboře lze zařadit do širšího rámce kulturní činnosti, do které spadají i 

různé programy, kterými se vězni na jaře a létě roku 1945 snažili zabavit, aby ukrátili dobu 

 
1 VÚA, Sbírka Koncentrační tábory (1938-1945) – Buchenwald, 64/Bu/1/18 
2 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví – s. 474 



9 

čekání na tak vytoužený transport z onoho místa, kde prožili mnohá utrpení. Vůle k vyvíjení 

této činnosti můžeme brát jako demonstraci síly a odhodlání vězňů zachovat zdání normálnosti 

a nepoddání se apatii. Nadšení z nově nabyté svobody v těch dnech stále střídal smutek 

z uvědomění, že cesta domů je stále ještě v nedohlednu, ať už z důvodu ještě přítomné války 

v Evropě nebo kvůli administrativním komplikacím oddalujícím proces repatriace. Vězni si na 

stránkách těchto časopisů mohli ve svém jazyce přečíst zprávy týkajících se jejich domovů a 

tábora, dozvědět se něco o příbězích ostatních spoluvězňů nebo se i vypořádat se současnou 

nelehkou situací pomocí satiry či poučné bajky.  

 

 

1.1 Prameny a literatura 

 

Jak už bylo zmíněno, časopisy byly v táboře, i když v omezené míře, vydávány už před 

osvobozením. Po osvobození se k této mediální činnosti nepřidaly jen varianty pro každou 

přítomnou národnostní skupinu, ale i rádiové zprávy šířené táborovým rozhlasem nebo řada 

letáků jako upomínka na návštěvu Buchenwaldu. Pro analýzu této mediální činnosti jsem 

primárně použil exempláře uschované v archivu památníku Buchenwald a archivu Vojenského 

historického ústavu. Dochované archiválie v závěru bakalářské práce analyzuji a komparuji. 

Druhým důležitým zde použitým zdrojem je deníkový zápis Ph.Dr. Jaroslava Werstadta, který 

žil v letech 1888 až 1970. Pocházel z Plzně a v letech první republiky náležel k dějepiscům 

blízkým prezidentu Masarykovi. I na sklonku 30. let, když krize evropské politiky vyústila 

v mnichovské rozuzlení, setrval v obhajobě politických hodnot první republiky. Na počátku 

května 1939 se připojil k odbojové činnosti, ke které přispíval psaním článků. Do tábora přišel 

s vlnou pozatýkaných Čechoslováků v září 1939 a byl tak přítomen událostí v Buchenwaldu až 

do osvobození a transportu československých vězňů v květnu 1945. Jeho zápisky, uveřejněné 
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v pátém čísle časopisu Listy v roce 20043, mi pomohly seřadit události posledních měsíců před 

repatriacemi a vyplnit mezery v předávaných informacích ve vydávaných novinách a 

časopisech. Zápisy se zakládají na přepisech deníku uloženým v Archivu Akademie věd České 

republiky v Praze a do časopisu byly upraveny do chronologické posloupnosti a byly vynechány 

některé poznámky a nečitelné pasáže. 

Třetím zdrojem jsou memoárové knihy a literatura faktu, které se sice převážně věnují období 

tábora pod nadvládou SS, nicméně často zabíhají i za pomyslnou hranici 11. dubna 1945 a 

z těchto střípků lze sestavit věrohodný obraz situace v táboře v tomto období. Je také nutno brát 

zřetel na to, v jakém období tyto knihy vznikaly a jakého smýšlení autoři byli, neboť tyto zdroje 

jsou někdy politicky ovlivněné a události v nich upravené. Proto je nutné vycházet zároveň 

z publikací osob, které mají i znatelně jiný názor na situaci v táboře. Tento názorový protipól 

vnímám například mezi publikacemi Buchenwald varuje a The Dungeon Democracy od 

Christophera Burneyho nebo Ferdinand Peroutka, pozdější život (1938‒1978) od Pavla 

Kosatíka. Na nesrovnalosti především spojené s mýtem vězeňského samoosvobození v dubnu 

1945 poukážu také. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 LACH, Jiří. Listy. Zápisky buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
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2. Krátce o koncentračním táboře Buchenwald 

2.1  Z historie KT Buchenwald 

 

V červenci 1937 nechalo SS vykácet les na vrcholu Ettersberg, zhruba 8 km od města Výmar a 

na jeho místě vybudovalo nový koncentrační tábor. Samotné stavbě předcházelo roční 

vyjednávání Theodora Eicka, velitele koncentračních táborů v nacistickém Německu, 

s durynským říšským místodržitelem a župním vedoucím Fritzem Sauckelem4. Jak se píše na 

stránkách památníku Buchenwald a Mittelbau-Dora, účel tábora byl boj proti politickým 

odpůrcům, pronásledování Židů, Sintů a Romů a trvalá ostrakizace „cizích lidí“ – mezi nimi 

homosexuálů, bezdomovců, svědků Jehovových a bývalých trestanců – z „těla německého 

národa“5. Když pak jednání ustala, 15. července bylo na ono místo vysláno 149 politických 

vězňů složených z truhlářů a dalších řemeslníků, aby tábor vybudovali. Postupně se jejich počet 

zvyšoval – v srpnu téhož roku na výstavbě pracovalo již na 1400 mužů6. A tak se KT 

Buchenwald stal třetím v řadě velkých koncentračních táborů zřízených nacisty7. 

Po začátku války jsou do Buchenwaldu deportováni lidé z celé Evropy. Celkem je 

v koncentračním táboře na vrcholu Ettersbergu a jeho 139 pobočných táborech nakonec 

uvězněno téměř 280 000 osob. SS je nutí pracovat pro německý zbrojní průmysl ve 13 výrobních 

halách pobočného závodu firmy Gustloff Werke obklopených plotem z ostnatého drátu nabitého 

elektřinou, v níž pracovalo během dne až 6000 vězňů, vykonávat truhlářské, zámečnické, 

elektrotechnické a jiné práce v táborových dílnách D.A.W. nebo těžit kámen v přilehlém 

kamenolomu. Publikace Buchenwald varuje se blíže vyjadřuje k odlišnému tamějšímu přístupu 

k vězňům: „V Buchenwaldu nebyli lidé posíláni do plynu jako v Osvětimi a v jiných táborech. 

To nebylo ovšem výrazem humanity, ale odpovídalo to zvláštnímu zaměření Buchenwaldu. 

 
4 SPOERER, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, s. 314 
5 Buchenwald Memorial. Buchenwald Concentration Camp, 1937–1945 [online] 
6 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 34 
7 KT Dachau byl vystavěn v roce 1933, KT Sachsenhausen pak v roce 1936 - WHITLOCK, Flint. Buchenwald – 

peklo na kopečku, s. 25 
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Tábor byl trhem na pracovní otroky. Velké koncerny objednávaly u SS vězně, platily za ně a 

donucovaly je k práci. Délka pracovního dne, otrocká práce, nedostatečná strava, naprosto 

nevyhovující ubytování a časté denunciace vězňů ze strany vedení podniků u gestapa – to vše 

řady odsouzených decimovalo.“8  

Na konci války byl Buchenwald největším koncentračním táborem v Německé říši. V důsledku 

mučení, lékařských pokusů, vysílení a jiných důvodů zde umřelo více než 56 000 osob. Více 

než 8 000 sovětských válečných zajatců bylo zastřeleno ve vražedném zařízení postaveném 

speciálně pro tento účel. Členové odboje vytvořili v táboře podzemní organizaci ve snaze omezit 

násilí SS. Přesto zesláblí vězni umírali po tisících až do osvobození tábora9. 

 

 

2.2  Trojúhelník jako důkaz provinění 

 

V minulé bakalářské práci jsem popisoval, jaký typ vězňů byl umisťován do koncentračního 

tábora Buchenwald. Každý z vězňů měl své označení trojúhelníkem, barvou podle svého 

„provinění“, i když ke konci války toto kategorizování s enormním nárůstem vězňů nebylo 

přesně dodržováno. Trojúhelníků nebo kategorií bylo celkem 6 s různými variantami, z nichž 

nejpatrnější byla skupina Židů, kteří byli označeni žlutým trojúhelníkem překrývajícím ten, 

který blíže určoval, za co byl jedinec do tábora transportován10. Byla zde skupina modrých 

trojúhelníků – emigrantů nebo lidí s úmyslem emigrovat a zadržených na hranicích, fialových – 

tzv „Bibelforscher“ neboli vykladačů Bible, zpravidla Svědkové Jehovovi, černých – sem patřili 

všichni označováni jako „asociálové“ nebo „práce se štítící“, tedy různí zloději, neplatiči 

alimentů, alkoholici, Romové nebo třeba jen lidé, kteří v době zatýkací akce zrovna rozvázali 

pracovní poměr s jedním zaměstnavatelem, a ještě si nenašli práci a skupina s trojúhelníkem 

 
8 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s.14 
9 Buchenwald Memorial. Buchenwald Concentration Camp, 1937–1945 [online] 
10 CHYTKOVÁ, Aneta. Antonín Kalina, s. 38 
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růžovým – vězňů homosexuálních. K již zmíněným patří ještě dvě skupiny, které podle mého 

názoru nejvíce zasahovaly do chodu tábora. Skupina se zelenými trojúhelníky – „Profesionální 

zločinci“, například vrazi, část vězňů, která byla nejbližší vedení SS, které z této skupiny 

nabíralo udavače dosazované poté do vedoucích pozic lazaretu, zásobovacích komand, či kápů 

neboli vězeňských funkcionářů. Ve skupině s červenými trojúhelníky – politických vězňů, 

spatřuji největší hybatele událostí v táboře, pokud vynecháme vedení SS stranou, neboť tak byli 

označováni stoupenci nejrůznějších politických směrů, které byly v rozporu s válečnou 

politikou Německa, ale i představitelé inteligence nebo vězně, kteří se provinili proti 

hospodářským nařízením, či bývalí příslušníci SA11. Tato pestrá paleta trojúhelníků nesloužila 

pouze pro pořádek, či záměrné vytváření rozkolu mezi vězni, ale také poskytnutí důvodu 

německým obyvatelům z okolí tábora, aby neměli pocit viny, když je běžně vídali, jak v nuzném 

stavu pracují ve venkovních komandech12. 

 

 

2.3  Ilegální organizace 

 

První skupiny politických vězňů byli transportováni do tábora už v červenci 1937. Byli to 

především němečtí komunisté zatčení po převzetí moci nacistickou stranou13. Již od té chvíle se 

navazují různá přátelství a konexe, aby bylo možné udržet při životě sebe a své blízké. 

Samozřejmě na formu jakékoli organizace nebo odporu v té době nebylo možno ani pomyslet. 

Kosatík ve své publikaci popisuje vývoj v ilegální organizaci takto: „Rozdíl vynikl zvlášť ve 

srovnání s velkými vyhlazovacími tábory na východě Evropy, kde se ani nepočítalo s tím, že 

vězni tam budou žít dlouho. V některých táborech umístěných na německém území to však bylo 

jinak; zvláštní režim platil přinejmenším pro německé vězně, pro různé kategorie zahraničních 

 
11 LÖFFELSENDER, Michael. Das KZ Buchenwald 1937 bis 1945, s. 28-34 
12 LÖFFELSENDER, Michael. Das KZ Buchenwald 1937 bis 1945, s.27 
13 PLOJHAR, Josef. Výmar-Buchenwald, s. 136 
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rukojmí apod. (…) Bylo-li tedy v Buchenwaldu části vězňů umožněno určité přežívání, 

znamenalo to mimo jiné, že se plynule utvořily instituce, které měly toto – kolektivní – přežívání 

zajistit. Správu tábora přirozeně drželi v rukou nacisté; už od konce třicátých let však její 

nejméně příjemnou část, práci mezi vězni, přenášeli na vybrané vězeňské zástupce, zpočátku 

z řad německých heftlinků14, až na výjimky kriminálních, nikoli politických zločinců. Vytvořila 

se tak paralelní táborová správa, která sice měla vazby na vedení tábora, avšak jejíž činnost se 

s přibývajícími roky války řídila stále víc vlastními pravidly.“ 15. 

Táborová správa se skládala z „nejstaršího“ tábora16, určeného SS velitelem tábora, dále 

z „nejstarších“ bloků a „nejstarších“ stolů. Táborový „nejstarší“ byl mluvčím tábora vůči SS, 

zároveň přijímal od vedení rozkazy a zodpovídal za jejich provedení. Jeho podřízenými byli 

vězni pracující v písárně, jejichž postavení se dalo srovnat s postavením „rapportführera“. Ti 

vedli kartotéky vězňů, rozdělovali je na bloky a rozdělovali potravinové příděly. Dalším 

oddílem táborové samosprávy byla pracovní statistika, která spolupracovala s vedoucím 

pracovní služby, popřípadě s velitelem pracovního nasazení. Pracovníci tohoto oddělení vedli 

pracovní kartotéku, na jejichž základě sestavovala jednotlivá pracovní komanda. „Nejstarší“ 

bloků se zodpovídali veliteli bloku17 a byli dosazování na návrh „nejstaršího“ tábora a potvrzeni 

velitelem tábora. Tito „nejstarší“ měli rozličné úkoly, ale především ručili za pořádek na bloku, 

podával hlášení stavu při sčítacích nástupech zvaných „apel“ a přerozděloval stravu. Každý měl 

na pomoc k dispozici 2 až 3 „štubáky“18, kteří se v pracovní době směli zdržovat na bloku a 

nebyli zařazováni do práce v komandech, a jednoho holiče, protože každý vězeň, až na výjimky 

zmíněné v kapitole charakteristiky národností, si musel nechat ostřihat hlavu jednou za čtrnáct 

dní. Další v pořadí byli „nejstarší“ stolů19, kteří měli na starosti dodržení přerozdělení jídla, 

uklizení a čistoty stolů, u kterých sedělo až 18 mužů. Pracovní komanda pak měla své vedoucí, 

 
14 vězňů, táborový slang z německého „der Häftling“ 
15 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978), s. 40 
16 z německého „Lagerältester“ 
17 z německého „Blockführer“ 
18 z německého „Stubendienst“ 
19 z německého „Tischältester“ 
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zvané „kápové“, podléhajícím velitelům komand20 a tito vedoucí předávali pokyny zbytku 

vězňů prostřednictvím „předáků“21. Během války pak byl zřízen ještě jeden článek táborové 

správy – táborová ochrana22, která se starala o kázeň v táboře a střežila v noci sklady zásob23. 

Po zbudování této simultánní správy se vězni dostali na strategicky výhodná místa a napomáhali 

určovat rozmístění jednotlivých vězňů ze svých pozic ve statistickém oddělení a vězeňské 

písárny: „Elektroinženýři, slaboproudaři byli ihned podchyceni, přiděleno jim bylo pracoviště 

na montáži řídícího zařízení na zádi torpéd a bylo přikázáno všemi prostředky zpomalovat 

výrobu, například měnit napětí v okruzích přijímacích aparátů po kontrole, poškozovat řízení 

elektrických zdrojů atd.“24 

Publikace Buchenwald varuje zdůrazňuje rok 1943, kdy byl založen Mezinárodní táborový 

výbor. Cesta k němu probíhala se za velmi obtížných podmínek – schůzky byly pouze krátké za 

účasti jen několika členů a s rozestavěnými hlídkami, které měly varovat před blížícími se 

SSmany. Jádrem této organizace byli němečtí komunisté. V roce 1943 se začaly formovat 

v táboře také výbory ostatních národnostních skupin25. K první schůzce Mezinárodního 

táborového výboru došlo právě onoho roku. Pro snížení nebezpečí prozrazení byl výbor 

rozdělen na románský a německo-slovanský sektor. Do německo-slovanského sektoru patřili 

Čechoslováci, Rusové, Poláci, Jugoslávci, Rakušané a Němci. Do románského sektoru pak 

Holanďané, Belgičané, Francouzi, Španělé, Italové a ostatní 26. Od roku 1944 zasedali 

v Mezinárodním výboru tito zástupci: Walter Bartel (předseda, Německo), Dominico Ciufoli 

(Itálie), Henry Glineur (Belgie), J. Haken (Holandsko), Otto Horn (Rakousko), Květoslav 

Innemann (Československo), Jan Izydorczyk (Polsko), Harry Kuhn (Německo), Marcel Paul 

(Francie), Nikolaj Simakov (SSSR), Ivan Smirnov (SSSR), Rudi Supek (Jugoslávie)27. Ilegální 

 
20 z německého „Kommandoführer“ 
21 z německého „Vorarbeiter“ 
22 z německého „Lagerschutz“ 
23 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s.58-59; BURNEY, Christopher. The 

Dungeon Democracy, s.10; CHYTKOVÁ, Aneta. Antonín Kalina, s. 58-59 
24 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 294 
25 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 338-339 
26 CHYTKOVÁ, Aneta. Antonín Kalina, s. 57 
27 MOULIS, Miloslav. To byl Buchenwald, s. 127 
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organizace Čechoslováků vznikala postupně s přibývajícím počtem vězňů z domova. Vytyčené 

úkoly této organizace, z čehož pátý bod je pro výzkum této bakalářské práce nejdůležitější, se 

převážně nelišily od programu ostatních skupin: 

1. Ochranu soudruhů, členů strany i ostatních protifašistů před šikanami a terorem SS, 

2. Organizování masově politické práce, agitace a propagandy, 

3. Ochrana proti nebezpečí špiclovství, 

4. Organizování sabotáže na místech, kde byli vězňové nasazeni na práci, 

5. Rozvíjení kulturní činnosti. 

Koncem roku 1942 a začátkem roku 1943 byl stanoven ještě jeden úkol – příprava obrany proti 

nebezpečí likvidace vězňů, tj. vytváření československé vojenské organizace v rámci 

mezinárodní vojenské organizace 28. Organizaci se skutečně podařilo vojensky vybavit. Podle 

publikace Buchenwald varuje bylo k dubnu 1945 po táboře poschováváno: 91 pušek s asi 2500 

náboji, 1 lehký kulomet s 2000 náboji, 16 německých rukojeťových ručních granátů, 20 

drobných střelných zbraní, 150 bodných a sečných zbraní a 200 zápalných láhví 29. Nutno 

podotknout, že proti 20 tisícům vězňů ve špatném fyzickém stavu stálo podle publikace 

Buchenwald varuje téměř 3000 výborně vyzbrojených a vycvičených vojáků SS30. 

 

 

 

 

  

 
28 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 343 
29 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 540 
30 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 611 
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3. Události KT Buchenwald v dubnu 1945 a později 

3.1  Poslední dny před osvobozením 

 

Na jaře roku 1945 již vězni netrpělivě čekali na osvobození postupující americkou armádou. 

Jejich největší obavy byly, že ještě než předsunuté oddíly armády stačí dosáhnout Výmaru, 

budou všichni buďto popraveni nebo přesunuti dále od bojové linie, tak jak se to dělo v ostatních 

táborech. Vězni každým dnem očekávaly rozkaz k nástupu na transport, avšak rozkaz stále 

nepřicházel. Nacistický velitel tábora Buchenwald, Hermann Pister, podle publikace 

Buchenwald: Peklo na kopečku totiž zvažoval předat tábor spojencům tak jak je za to, že se za 

něj vězni přimluví, což dokazuje i deníkový záznam Jaroslava Werstadta z toho období: „Ve 2 

hod. zpráva, že ve 4 hod [má odejít] všecko do tábora. Velitel tábora Pister mluvil v poledne k 

blokanům, kápům a vorarbeiterům o situaci a úmyslu odevzdat tábor nepříteli bez evakuace. 

Totéž potvrzeno ze schůze civilních pracovníků v Gustlloff‑Werke u Tänzra.“31. Jeho plány mu 

ale zhatil SS-Obergruppenführer und General der Waffen - SS Erbprinz Josias zu Waldeck und 

Pyrmont, který prchal před Američany nejprve do Výmaru a poté se ukryl 31.března za ostnaté 

dráty Buchenwaldu. Když po příjezdu zjistil, že nebylo uposlechnuto rozkazů říšského vůdce 

SS Heinricha Himmlera a tábor nebyl vyklizen, přebral od Pistera velení nad evakuací 32. 

Vězni podle deníkového zápisu dr. Werstadta od 2. dubna nebyli voláni ani na práci, vše se 

zaměřovalo na to, co podniknout pro zahlazení stop zločinů proti lidskosti. Byly vydány rozkazy 

k odstřelu konírny používané též jako popraviště. 

O dva dny později byl z vězeňského programu vypuštěn i večerní nástup, tzv. „apel“. Ten den 

a příští byl vydán rozkaz k nastoupení všech Židů v táboře, což při prvním rozkazu nebylo 

uposlechnuto vůbec. Při dalším jen v počtu několika stovek, zbytek se smíchal se zbytkem 

vězňů a ukryl. Tou dobou bylo v táboře zhruba 6000 Židů 33.Po třetím vyhlášení rozkazu dne 5. 

 
31 LACH, Jiří. Listy. Zápisky buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
32 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 303 
33 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 74 
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dubna nastoupil blok 22 a 23, který činil zhruba 5000 vězňů a který je následně nahnán do 

pracovních dílen D.A.W.. 

V tom období se nacistické vedení obávalo také vzpoury ze strany vězňů, proto nechalo 

předvolat 46 konkrétních vězňů různých národností, včetně Petra Zenkla, československého 

politika a bývalého primátor města Prahy v letech 1937 až 1939, s podezřením, že byli součástí 

vedení odboje, však tito jedinci se schovali mezi ostatními a nenastoupili. 6. dubna byl vydán 

rozkaz k nastoupení oněch 46 vězňů, tentokrát na službu v písárně. Vězeňský „nejstarší“ byl 

sice přesvědčován, že se vězňům nic nestane, ale vězni přesto nenastoupili. 

7. dubna se nacistickému vedení podařilo vypravit první transport se zhruba 4500 vězni v 59 

otevřených i uzavřených vagonech směrem na Flossenbürg, asi 200 km jižně34. 5000 vězňů bylo 

znovu zavřeno do D.A.W. dílen 35. 

O den později přišly nové rozkazy k evakuaci – ve 12 hodin měly nastoupit bloky 1,3,4,9 a 11, 

ale i přes opakovaná hlášení nikdo nenastoupil. Vězeňská organizace, jak je již patrno, zvolila 

strategii zdržování a získání času pro postup amerických spojeneckých vojsk. Táborový 

„nejstarší“ oznámil vedení, že vězni ještě vůbec nejedli a že by radši zůstali v táboře. Velitel 

tábora povolil se najíst, ale pod podmínkou, že pokud do 2 hodin odpoledne nikdo nenastoupí, 

nechá SS vpochodovat do tábora. Nestalo se tak a vojáci vyhnali z ubikací na 4800 vězňů, 

z nichž část odpochodovala z brány tábora ven, část byla zavřena do táborových dílen. Zbytku 

vězňů bylo nařízeno zůstat na blocích.  

V pondělí 9. dubna bylo evakuováno přes letecký poplach dalších 5000 vězňů, většinou z 

„Malého tábora“ a D.A.W. dílen. Vězňům se údajně podařilo i spojit s americkou armádou 

prostřednictvím ručně vyrobené vysílačky 36. 

 
34 Vlak, mnohokrát odkloněn kvůli rozbombardované trati a mnohokrát zastaven, přičemž bylo stříleno nejen do 

vězňů, ale i do civilistů, kteří přišli v Plzni k vlaku s jídlem pro vězně, zamířil nakonec do koncentračního tábora 

Dachau. Po cestě je zpozorovala americká letadla a protože nevěděla, že je plný lidí, začala na ně nalétávat a 

palbou zabila mnoho vězňů. Vlak dorazil do tábora skoro až tři týdny po odjezdu z Výmaru - WHITLOCK, Flint. 

Buchenwald – peklo na kopečku, s. 389-391 
35 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
36 MATOUŠEK, Miloslav. Buchenwald, s. 89 
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Dalšího dne dostali táboroví „nejstarší“ oznámení, že v 11 hodin má být celý tábor nastoupen 

a připraven k odchodu. Vězni se znovu balí a ve 12 začíná nástup. Zhruba 5000 vězňů složených 

z Poláků, Francouzů, Rusů, Čechů a dalších odchází z tábora. 

 

 

3.2  11. dubna 1945 - „Onen den“37 

 

Ve středu, měla probíhat znovu evakuace. Dopoledne zazněl letecký poplach. Zhruba v téže 

době se vedoucí tábora Pister setkal představiteli vězňů, aby jim sdělil, že spojenecké jednotky 

se blíží a zbytky posádky SS se připravují tábor opustit. Dlouho se nic nedělo, až v 11:50 se 

rozezvučela znovu siréna – nepřátelský poplach a po 12 hodině zazněl z amplionů rozkaz: 

„Všichni příslušníci SS co nejrychleji opustí tábor!“. Trvalo ještě nějaký čas, než všichni dozorci 

a personál rozkaz splnili38. Vězni se vyzbrojili zbraněmi, které měli do té doby ukryty po táboře 

a vyvěsili na hlavní bráně bílou vlajku. Podle publikace Buchenwald varuje, ozbrojená akce 

proběhla až od 3 hodin odpoledne, kdy vedení nad táborem převzal táborový výbor 39. Ozbrojení 

vězni překonali ostnatý plot a začali hledat uprchlé nacisty. Ostatní v táboře si o půl čtvrté 

vyslechli proslov táborového „nejstaršího“ Hanse Eidena, který informoval posluchače o 

opuštění tábora SS, nařídil k setrvání na blocích a zakázal jakkoli se obohacovat táborovými 

potravinami a šatstvem pod pohrůžkou trestu 40. Zbraně byly rozdány mezi národnostní skupiny. 

Byly vytvořeny táborové hlídky. Před pátou hodinou se zorganizovalo první legální zasedání 

táborového výboru, při němž bylo usneseno vytvořit táborovou radu ze zástupců všech 

národností podle klíče, že jeden zástupce bude vždy na 100 vězňů jedné národnosti. Dále že 

 
37 Poznámku „Toť onen den“ si poznamenal ten den Ferdinand Peroutka do svého deníku, čímž odkazoval na 

buchenwaldskou hymnu, jejíž verše mluvili o svobodném zítřku „denn einmal kommt der Tag, dann sind wir 

frei“ - KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978), s. 45 
38 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 305 
39 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s.655 
40 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s.618 
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dosavadní „nejstarší“ tábora Hans Eiden převezme funkci velitele tábora a že bude vytvořeno 6 

komisí pro zabezpečení tábora: bezpečnostní, zásobovací, zdravotnickou, pro šatstvo, pro 

správu tábora a komisi pro informační službu. K večeru se začínají objevovat první američtí 

důstojníci, kteří jednají s Mezinárodním komitétem. Kolem tábora byla vytvořena 2 km 

vojenská zóna. S příchodem noci se vše postupně uklidnilo. 

Za zmínku rozhodně stojí rozdílná svědectví, která podávají obě strany – vězňů a amerických 

vojáků. Publikace Buchenwald varuje zveřejnila následující zprávu vojenského vedení 

organizace: „(…) 11. dubna 1945 se blížil americký tankový předvoj. Ve 14.30 padly do tábora 

první výstřely, hlavně z jednotlivých strážních věží na severu. Vojenské vedení v této době 

rozdalo zbraně. Hned potom následoval rozkaz k útoku na plot. Skupiny ozbrojených vězňů 

zahnaly SS. Po povolání zástupců románského a slovanského sektoru do vojenského vedení 

skládalo se vedení z tří německých, jednoho francouzského a jednoho sovětského kamaráda a 

zabralo místnost v táborové vstupní budově. (…) Ze všech sektorů byli přivedeni zajatci, kteří 

v noci na 12. dubna čítali asi 120 mužů a byli ubytováni na bloku 17. Ukořistěné zbraně čítaly 

asi 1500 pušek, 180 pancéřových pěstí, 18 lehkých kulometů a 4 těžké kulomety. Asi 1000 zbraní 

prošlo skladištěm zbraní vojenského vedení, byly prohlédnuty a asi 500 jich bylo se střelivem 

znovu vydáno. V noci na 12. duben 1945 se objevil americký důstojník, který vojenskému vedení 

objasnil frontovou situaci. Oblast SS minul jen tankový předvoj. Tábor se proto musil hájit 

vlastními silami proti nepřátelským jednotkám, které by se snad vrátily. Důstojník nám přiznal 

zabezpečovací linii v dvoukilometrovém kruhu kolem tábora.“41. Jinou zkušenost líčí Miloslav 

Matoušek ve své knížce Buchenwald: „Až najednou – bylo to už ke třetí hodině – skulinou mezi 

dvěma strážními věžemi na lesní cestě jsem spatřil první americký tank. Jel opatrně po cestě 

vedoucí vzhůru tam, kde stály kasárny SS. Byl to jen okamžik, bylo to jen několik vteřin a tank 

mi zmizel s očí za kulisou lesa. (…) Po několika minutách bylo možno v lese zahlédnouti druhý, 

třetí, čtvrtý tank. Vesměs mířily vzhůru do kopce, kde na vrcholu stála kasárna a komandatura 

tábora. Pak nastala v objevování se tanků přestávka. Na všech stranách zuřila střelba, která se 

zvolna šinula vzhůru po svahu a podél tábora. Konečně na silnici táhnoucí se podél plotu tábora 

 
41 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s.611-612 
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objevil se první americký tank, který zamířil podle plotu tam, kde stála brána tábora. Vězňové, 

kteří dosud byli ve svých ubikacích, počali, jakmile se objevil, vybíhati z ubikací a plni nadšení 

hnali se k plotu, který byl v okamžiku na nesčetných místech prosekán – aby vítali americké 

osvoboditele…“42. Svědectví z druhého pohledu líčí osvobození kapitán Robert J. Bennett, který 

velel jižnímu křídlu amerických spojeneckých vojsk, kterou najdeme publikaci Buchenwald: 

Peklo na kopečku: „[kapitán Bennett] Prohlásil, že muklové se ozbrojili, ještě než odešli 

z koncentračního tábora, a pronásledovali po silnici až do Hottelstedtu skupinu dozorců. 

Chystali se je „dorazit“, když přijeli američtí vojáci a zakročili. Ať se to stalo jakkoliv, ruským 

válečným zajatcům se podařilo Američanům sdělit, že jsou vězni strašného koncentračního 

tábora, který leží po silnici jen za hradbou stromů na kopci. I přesto, že o tom, že by se v té 

oblasti měl nacházet nějaký koncentrační tábor, neměl Bennett žádné informace, porušil rozkaz, 

že se nemá nikde zastavovat nebo zpomalovat, a rozhodl se poslat několik průzkumníků po úzké 

venkovské cestě, aby to tam obhlídli. Přestože s sebou měl četu pěti tanků Sherman z roty C 15. 

tankového praporu, nechtěl Bennett riskovat, kdyby se je Němci chystali na cestě hustým lesem 

přepadnout. Místo toho poslal vpřed čtyřčlenný oddíl pod velením kapitána Keffera 

v šestikolovém obrněném voze M-8. Spolu s Kefferem jeli berlínský rodák seržant Herbert 

Gottschalk, radiooperátor desátník James Hoyt a řidič seržant Harry Ward. Asi v půl páté 

odpoledne se dva z Rusů vyhoupli na obrněné auto, aby Keffera dovedli do tábora. Opatrně jeli 

po stromy lemované silnici k Buchenwaldu a do tábora dojeli asi patnáct minut po odjezdu 

z Hottelstedtu. Stromy zřídly a Keffer zahlédl plot z ostnatého drátu a za ním moře baráků. Mezi 

nimi uviděli bezcílně se potloukat tisíce mužů vyhublých na kost a navlečených do otrhaných 

hadrů. Někteří měli zbraně; pár jich zahlédlo přijiždějící Američany a začali je zdravit a mávat 

jim. Amíci nezahlédli žádné německé dozorce.“43 Jelikož, podle Whitlocka, žádné záznamy 

americké armády o příjezdu tanků toho dne k táboru Buchenwald nejsou, vězni patrně omylem 

považovali obrněné vozidlo kapitána Keffera za tank44. Zpráva kapitána Keffera dále líčí 

opodstatněnou vlnu nadšení z osvobození ze strany vězňů a jak vysílačkou informoval kapitána 

 
42 MATOUŠEK, Miloslav. Buchenwald, s. 91-92 
43 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 309 
44 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 310 
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Benetta o tom, co objevili a požádal o zaslání zásob jídla, vody a lékařské pomoci co nejdříve. 

Protože však frontové jednotky s sebou nevozily příděly navíc a spojenecká armáda o existenci 

Buchenwaldu nevěděla, trvalo několik dní, než zásoby a lékařská péče do tábora dorazily. Tento 

úkol nakonec připadl vojenské správě (sekce G-5) třetí armády, mobilním polním nemocnicím 

a dalším týlovým jednotkám45. Ty spolupracovaly s organizací UNRRA46 na úpravě táborových 

budov pro ubytování „vysídlených osob“47. Velmi zajímavým svědectvím popisující též poměry 

v táboře toho dne přinesl Christopher Burney, anglický voják ve službách Oddělení pro zvláštní 

operace a buchenwaldský vězeň od začátku roku 1944 až do konce48: „Celé dopoledne byla 

kulometná a dělostřelecká palba poměrně blízko a viděli jsme skupiny německého dělostřelectva 

a pěchoty, jak se stahují po pláni. Kolem poledne hlídky SS opustily svá stanoviště a zmizely. O 

dvě hodiny později, když už byl vzduch čistý, odvážní vězni vyvěsili na stožáru na hlavní věži 

bílou vlajku a já s Janem Robertem, kteří jsme je pozorovali z okna bloku 50, jsme viděli, jak z 

"tajné" skládky vynášejí ukryté zbraně. Chovali se velmi dětinsky, tvořili skupiny různých 

národností, pochodovali a tvářili se, jako by porazili celý wehrmacht.“. Burney časový údaj, 

kdy přijeli američtí vojáci k táboru, uvádí pátou hodinu49. 

 

 

3.3 Události po osvobození 

3.3.1 Duben 

 

12. dubna se v 11 hodin dopoledne konal první nástup vězňů nazývaný též jako „Apel svobody“. 

Jednalo se zároveň o smuteční projev za zavražděné spoluvězně v Buchenwaldu a ve 

 
45 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 312 
46 United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
47 Takto byli označováni osvobození vězni koncentračních táborů a bývalí nuceně nasazení z celé Evropy. - 

Buchenwald Memorial. DP and repatriation camp [online] 
48 HAJŠMAN, Jan. V drápech bestie, s. 369 
49 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 82, 83, vlastní překlad 
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venkovských komandech. Češi a Slováci, podle Lva Sychravy, nastupovali první za 

instrumentálních zvuků chorálu „Bývali Čechové“. Za nimi šli Francouzi za zpěvu Marseillaisy, 

potom Rusové za zpěvu nové ruské hymny a poté ostatní národnosti, Němci, Poláci, 

Jihoslované, Španělé a jiné menší skupiny v jednom mezinárodním oddílu za zvuků 

Internacionály50 Táborový „nejstarší“ přečetl provolání táborového výboru, v němž nabádal ke 

vnitřní i vnější ochraně tábora a informoval o zlegalizování zvoleného vedení tábora předešlého 

dne51. Dále hovořili zástupci jednotlivých národů a americký důstojník Tennbaum52. Toho 

večera dorazil do Buchenwaldu ještě oddíl 50-60 mužů z roty A 317. pěšího praporu 80. pěší 

divize. Jak se píše v knize Buchenwald: Peklo na kopečku, velitel roty kapitán J.P. „Woody“ 

Woodside měl rozkaz odzbrojit vězně, ale rozhodl se rozkaz neuposlechnout. „Ti chlapi [vězni] 

měli víc kulometů než já mužů,“ prohlásil Woodside53.  Vězeňské strážní oddíly byly nicméně 

rozpuštěny a nahrazeny americkými vojáky. Zhruba 150 lidí zajatých buchenwaldskými vězni 

předešlého dne bylo převezeno do sběrného tábora nedaleko Výmaru54, města, které téhož dne 

před devátou hodinou dopoledne kapitulovalo55. V těchto dnech se též rozběhla velká snaha 

zachránit buchenwaldské vězně i vězně z okolí. V oficiální kronice U.S. Army se píše: „12. 

armádní skupina předala starost o koncentrační tábory Správě vysídlených osob – Displaced 

Persons Executive (DPX), a následujícího dne po osvobození se velitel 10. oddílu DP poručík 

Walter F. Emmons ujal v Buchenwaldu velení. Z německých skladů ve Výmaru a v Jeně nechal 

přivézt potraviny a ošacení a v kasárnách SS nechal zřídit nouzovou nemocnici, kde lékaři z řad 

bývalých vězňů dali během prvního dne sedmdesát transfuzí ze zásob americké krevní banky.“56. 

Už 13. dubna noviny New York Times uveřejnily první zprávu o osvobození tábora, ale bylo jí 

věnováno jen pár vět až na straně 11, jelikož byla zastíněna oznámením o úmrtí prezidenta 

Franklina D. Roosevelta na následky krvácení do mozku57. V táboře se konal poslední „apel“ 

 
50 SYCHRAVA, Lev. Záznamy z Buchenwaldu, s. 129 
51 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 622 
52 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
53 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 322 
54 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
55 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 318 
56 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 355 
57 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 318 
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všech ozbrojených vězňů před odevzdáním zbraní. Bylo přečteno smuteční oznámení v 8 

jazycích a držena vzpomínková minuta za prezidenta Roosevelta. Na hlavní bráně byla pověšena 

černá vlajka a bylo nařízeno vězňům odevzdat veškeré zbraně. K této události se Burney 

vyjadřuje takto: „Dalším problémem bylo odzbrojení tisíců lidí, kteří měli pušky a jiné zbraně. 

Doufal jsem, že se to podaří, aniž bychom zranili nějaké city, ale když jsem přišel předat 

americký rozkaz, že vězňům, kteří mají zbraně, hrozí zastřelení jako frankistům, vzal si 

komunistický vůdce, který patřil k našim nepřátelům, mou opovážlivost k srdci, takže jsem musel 

přitvrdit a řekl jsem mu, že se může považovat za podřízeného americké armády a že by bylo 

dobré, kdyby poslechl rozkaz. To mělo svůj účinek a muži byli povoláni. Protože na první noc 

nebylo dost vojáků na ochranu tábora, souhlasil jsem, aby byly postaveny stráže, což je trochu 

uklidnilo58. Ráno se uklidnili a ke cti jim slouží, že tři nebo čtyři tisíce ozbrojených mužů byly 

odzbrojeny bez incidentů. Pouze ruští zajatci si po dohodě s americkým velitelem a na mou radu 

ponechali pušky, protože v táboře docházelo k velkému rabování a nepořádku a k jeho kontrole 

bylo zapotřebí spolehlivých mužů, kterých měli Američané jen četu. Vyšší ruský důstojník v té 

době požádal o zastoupení amerického velitele. "Přejeme si, aby všechny rozkazy pro Rusy 

přicházely přímo k nám, a ne přes velitele tábora. Už jsme od těch Němců (komunistů) trpěli 

dost dlouho a přejeme si, aby to ponížení skončilo." To se také stalo. Neměli se rádi, ale Němce 

neměl rád nikdo.“59. Tak americká armáda oficiálně převzala tábor. Při prohledávání táborových 

zásob armáda také našla, podle Whitlocka, spousty jídla: „Vojáci, kteří prohledávali skladiště, 

našli 3000 bochníků chleba, 150 tun brambor, třicet až čtyřicet tun žitných otrub a třicet tun 

margarínu. Ve skladišti oděvů navíc bylo velké množství bot a ošacení.“60 Toho dne Petr Zenkl 

ještě svolal schůzi národních socialistů, na které diskutovali o jejich budoucím programu61. Při 

nacistickém ústupu bylo ale bohužel zničeno elektrické i vodovodní vedení pro široké okolí. 

 
58 myšleno 12. dubna 
59 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 83, 84 
60 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 324 
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Před hygienu, na kterou za těchto podmínek nebylo ani pomyšlení, se postavil problém 

stravování, které bylo potřeba nutně zajistit pro 20 000 mužů62. 

V dnech okolo 14. dubna se podle Karla Valtra, malíře a buchenwaldského vězně, tábor nesměl 

opouštět. Bylo to patrně proto, že skupiny osvobozených vězňů podnikaly výpravy za jídlem. 

Byly stížnosti na jejich chování k ženám, proto byly vycházky do okolí americkým velitelem 

zakázány. Nicméně byly udělovány výjimky, zvláště pokud se jednalo o donášku vody63. 

„Dělaly se různé práce, ošetřovali se nemocní a uklízelo se po náletech. (…) Mladí vězni, teď 

už bývalí, si udělali hřiště, hráli kopanou a sportovali. Kopací míče, míč na volejbal, síť, 

anglické časopisy, čokoládu, mýdlo a nevím co ještě, přivezla skupina českých vojáků naší 

brigády ze Západu“64. 

15. dubna se konalo první shromáždění československých občanů v kinosále, o čemž pojednává 

buchenwaldský Deník: „Pódium bylo slavnostně vyzdobeno. V pozadí visely americké, anglické, 

ruské a české vlajky. Na úvod zazněla hymna Kde domov můj. Po krátkém připomenutí mrtvých 

se slova ujal soudruh Hršel, jehož řeč byla častokrát přerušována nadšeným potleskem. 

Soudruh Neumann poreferoval o historii tábora Buchenwald, soudruh Frank předestřel nové 

úkoly, které nás v táboře čekají. Poté byl národní výbor, který doposud 9 měsíců pracoval v 

ilegalitě, ustanoven za legální. Odpoledne následovala procházka kolem tábora. Všude 

polehávají a posedávají lidé a těší se z krásné svobodné jarní soboty.“65. Zmíněné schůzi 

předsedalo 6 členů bývalého ilegálního národního výboru, v čele s Emilem Hršelem. Hlavním 

úkolem této schůze bylo připomenutí úkolu československého výboru v Buchenwaldu, připravit 

a urychlit návrat Čechoslováků domů a legalizovat ilegální národní výbor, do něhož byli zvoleni 

Emil Hršel, dr. Alois Neumann, Vojtěch Holeček, František Tymeš, dr. Dionysius Polanský a 

dr. Josef Dufek66. Sychrava se o této volbě vyjadřuje takto: „Jmenovaní bratři náleželi v 

 
62 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
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uvedeném pořadí k dřívějším stranám: národního sjednocení, straně národně socialistické, 

sociálně demokratické, lidové, republikánské a komunistické. To bylo obecně známo a hned v 

prvních dnech po osvobození vyskytl se námět, aby i ti, kteří žádné ze jmenovaných nenáleželi, 

byli ve výboru také zastoupeni. S námětem tímto vystoupil hned na počátku schůze vedoucí lékař 

chirurgického oddělení buchenwaldské nemocnice, bývalý primář nemocnice v Jihlavě Dr. 

Vítězslav Horn, jenž jako obratný operatér velkému počtu vězňů zachránil život.“67 Prvním číslo 

táborového časopisu „KLB 45“ popisuje tu situaci takto: „Kamarád Maňas podal návrh, aby 

ilegální národní výbor, který riskoval v době teroru své životy a s jehož činností všichni souhlasí, 

byl pověřen i nadále vedením československé skupiny v Buchenwaldě. Návrh kamaráda Horna, 

aby do šestičlenného výboru, který podle jeho názoru představuje šest politických stran, byl 

přibrán ještě jeden člen pro ty, kteří nejsou stoupenci těchto politických stran, byl přítomnými 

bouřlivě zamítnut. Z lavic ozvalo se volání ‚Pryč s rozkolníky!‘ a hlučně žádáno, aby o návrhu 

na potvrzení výboru v jeho dosavadním složení ihned se hlasovalo. Na dotaz kdo je proti, 

neozval se už nikdo. Dr. Horn už nenaléhal.“68 Toho dne navštívil tábor velitel 3. americké 

armády generál George Patton69. Karel Valter se na tuto událost upomíná takto: „Asi v polovině 

dubna 1945 přijeli generálové spojeneckých vojsk a mezi nimi i generál George O. Patton, 

velitel třetí armády. Byl to první tábor, který nebyl před jejich příchodem evakuovaný, a taky 

první velký a ve světě známý tábor, který viděli. Nechtěli uvěřit, že něco takového je vůbec 

možné. S hrůzou se dívali na hromady mrtvol před krematoriem…“70. Na základě této zkušenosti 

generál ještě toho večera si nechal zavolat starostu města Výmar Klosse. Generál potvrdil 

starostu ve svém úřadu a začal diktovat podmínky jmenování: „Patton mu tedy nařídil, aby 

nechal policií shromáždit více než tisíc náhodných obyvatel, kteří si s sebou měli vzít jídlo a 

vodu na čtyři hodiny. Patton prohlásil, že skupinu by mělo tvořit pět set mužů a pět set žen, 

alespoň dvě třetiny měly bydlet v bohatých čtvrtích a zbytek mělo tvořit co možná nejvíce členů 

nacistické strany. Půjdou do koncentračního tábora Buchenwald, aby na vlastní oči viděli, co 
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Hitler přiměl Němce spáchat.“71. Kolem půlnoci na 16. dubna dorazilo do tábora 273 příslušníků 

americké 120. zdravotnické polní nemocnice, což Whitlock komentuje takto: „Největším a 

nejnaléhavějším problémem, před kterým Američané stáli, byl katastrofální nedostatek 

hygienických zařízení. Vodovodní systém zničily výbušniny a latríny – které se i ve svých 

nejlepších časech jen hemžily chorobami – byly naprosto nepoužitelné. Do tábora přijely 

cisterny s vodou a vojenské náklaďáky přivezly mobilní sprchy a toalety. Baráky byly 

samozřejmě přecpané jak lidmi, tak různou havětí, přičemž vězni byli do různé míry vyhladovělí. 

Američané v táboře zřídili polní kuchyně a deset sanitek během dvou dnů odvezlo 600 

nejhorších případů z táborového špitálu do lépe vybavené nemocnice ve Výmaru. Další dva 

tisíce osob přijala pro podvýživu, dehydrataci a průjmy během příštích pěti dní zařízení 120. 

polní nemocnice. Kromě toho lékaři objevili 320 případů tuberkulózy a šedesát případů tyfu – 

pravděpodobně pozůstatky lékařských experimentů. Každého pacienta svlékli donaha, jeho šaty 

spálili a poprášili ho DDT, aby vyhubili vši. Všechno z baráků – pryčny, přikrývky, nábytek, 

atd. – se také spálilo a baráky se musely důkladně vyčistit, protože většina osvobozených vězňů 

bude muset zůstat v táboře, dokud se nevyjasní jejich právní postavení a nebude možné 

rozhodnout, co s nimi (…) Američtí zdravotníci dělali, co mohli, aby zachránili týrané oběti 

nacistů. Za tři dny po jejich příjezdu klesla úmrtnost v Buchenwaldu ze sta lidí denně na méně 

než třicet.“72. Vězni však doplatili i na následky náhlé změny v jídle, v němž po léta nebylo 

téměř žádného tuku. Podle Sychravy se najednou začaly vařit hodnotné guláše ze zásob 

uprchlých SS a porce margarinu se zdvojnásobily73. Britský deník The Guardian ve svém článku 

z 18. dubna 1945 popsal postupné dávkování jídla: „Stravování však bylo třeba řešit opatrně. I 

tak se po dlouhodobé podvýživě u řady vězňů objevily první den nebo dva bolesti žaludku. Němci 

je krmili převážně řídkou ječnou polévkou, a tak Američané začali s polévkou obsahující maso 
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a zeleninu, jejichž poměr v polévce postupně zvyšovali. Začínalo se s 300 gramy chleba denně, 

což se zvýšilo až na 750 gramů.“74. Svědectví ze stránek Paměť národa se k tomu vyjadřují takto: 

„Američané přivezli tři veliké kádě polévky. Lidé po ní umírali, organismus to jídlo nevydržel. 

Sám jsem přežil jen díky tomu, že jsem si pro polévku chodil po jednotlivých lžících, a ne tak 

často. Jiní se na ni vrhli a ládovali se…” vzpomíná Jan Dušek. 

„Bylo to dobré jídlo, ale mastné. Všichni z toho měli hrozný průjem. Muselo se to jíst pomalu, 

protože jsme byli příliš zesláblí” dodává Miroslav Knol.75 

V pondělí 16. dubna výmarská policie shromáždila na hlavním nádraží zhruba 1400 obyvatel, 

kteří se kupodivu nebouřili před nadcházejícím výletem na vrchol Ettersberg. Řada z nich přišla 

dokonce dobrovolně76. Když po několika hodinách po poledni dorazili k táboru, nastala 

podívaná nejen pro ně, ale i pro vězně. Skupinky po sto padesáti lidech měly projít vytyčená 

stanoviště, kde jim tlumočníci z řad vězňů ukazovali a vysvětlovali účel těchto míst. Hned za 

branou stál stůl, na kterém byly vyskládané předměty, které pak byly zmiňovány v řadě 

světových novin – kusy potetované vydělané lidské kůže, několik zmenšených hlav po vzoru 

trofejí amazonských kmenů nebo lidské orgány ve skleněných nádobách s formaldehydem. 

Další zastávkou bylo krematorium77. U krematoria stále ještě ležely hromady mrtvých těl, 

v otevřených pecích byly vidět ještě nespálené zbytky těl. Skupiny poté vedli přes blok 46, 

budovu, kde se prováděly experimenty na vězních s tyfem, patologii, blok 50 – laboratorium a 

„Malý tábor“78. Podle svědectví uveřejněná Karlem Valtrem se Němci na mrtvé dívali lhostejně 

a všichni prohlašovali, že neměli ani ponětí o tom, že se tu něco takového dělo79. Podle 

Whitlocka ti se slabším žaludkem nebo útlocitní brečeli nebo zvraceli80. V budově písárny II. 

ve 2 hodiny odpoledne pak zasedl Československý národní výbor, aby ustanovil odbory kulturní 

 
74 The Guardian. The horrors of Buchenwald: Germans shocked | A conducted tour of the camp [online], vlastní 
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75 Paměť národa. Americké vojáky uvítali před 75 lety v Buchenwaldu vzbouření vězňové [online]  
76 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 349 
77 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 350-353 
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79 VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 158 
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komise, a to tiskový, grafický, výstavní, knihovnický, přednáškový, divadelní, hudební a odbor 

péče o děti do 15let. Do čela tiskového a přednáškového odboru byli postaveni bývalí vězni, 

kteří se objevovali v buchenwaldských časopisech jako redaktoři. Toho dne se v táboře konalo 

ještě první shromáždění německo-českých antifašistů, na kterém se zavázali k podpoře jednotné 

Československé republiky81 a členský „apel“ německých komunistů k uctění narozenin Ernsta 

Thälmanna, bývalého německého předsedy Komunistické strany Německa, který byl zavražděn 

v budově krematoria 18. srpna 194482.  

Od 17. dubna místní obyvatelstvo jezdilo navštěvovat tábor. Jednotlivě i ve skupinách, pěšky, 

vozem nebo na kolech. Všichni byli přivítáni a provedeni táborem. Zdravotníci na bráně museli 

dávat v pozor, jelikož ženy z řad návštěvníků často omdlévaly83. Ale nebyla to čistě zvědavost, 

co je táhla na vrch Ettersberg. Karel Valter na tuto skutečnost vzpomíná takto: „Za čas přicházeli 

Němci z okolí do Buchenwaldu a brali si všechno, co se jim hodilo. Bylo tam také velikánské 

skladiště, tam, co stála tzv. mordhalle – v ní byla obrovská hromada oblečení, dámských šatů, 

prádla, kabátů, našly se tam i boty, viděl jsem, jak odsud lidé tahali veliké náklady, i na 

vozíkách. Celou neděli se do Buchenwaldu valily ohromné proudy lidí a brali si tam, co chtěli, 

bylo to zadarmo, nikdo je nevyháněl, a tak to za chvíli rozebrali, až tam zbylo jen pár hadrů na 

zemi. Stejně jako ti Rusové, brali, co se jim hodilo! Buď si to nechali nebo ty věci směňovali za 

jídlo. Přicházely i hordy lidí, a co bylo možné, všechno z Buchenwaldu brali – prkna, dveře, 

okna, to se všechno postupně rozebíralo – podle obvyklého zvyku, že jeden ulomí jednu věc, 

druhý další a už to jede… Němci z okolí také chodili rabovat do esesáckých domků, byly to 

nádherně udělané domky v německém stylu, kde esesáci bydleli i se svými rodinami. Napřed už 

plno věcí odvezli esesáci, když utíkali před Američany, a ten zbytek se někomu hodil, a proto 

postupně zmizel taky.“84. 

Záznam v buchenwaldském Deníku z 18. dubna nasvědčuje, že cisterny dovezené americkou 

armádou zdaleka nestačily: „již 3 dny nemáme ani vodu, ani světlo. SS zničilo vodárnu v 
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Tonndorfu. Dieslové motory také nešly nastartovat. Situace v Buchenwaldu bez vody je špatná. 

Snažíme se vozit vodu z přilehlých lokalit autem. Kuchyně dokáže uvařit jen málo jídla, kávu už 

vůbec ne. Američtí vojáci a někteří bývalí vězni pracují na řešení situace.“85. V deníkových 

zápiscích dr. Werstadta můžeme nalézt, že toho dne zasedla na první schůzi tisková komise a 

svoji činnost započala i komise archivní86. O zasedání Slováků se pak zmiňuje táborový časopis 

KLB 45: „V Buchenwaldě je dnes 235 Slováků, ubytovaných většinou na bloku 28. Jsou 

spravováni osobitým Slovenským národním výborem, složkou společného Československého 

národního výboru. Jsou v něm: Dr. J. Viest, prof. Dr. Jan Húsek, red. Pallo a dr. Eugen Glaser. 

Tento výbor byl zvolen na schůzi všech Slováků dne 18. dubna 1945.“87. 

Hned v prvních dnech po osvobození americký velitel rozhodl, že zemřelí vězňové již budou 

pohřbíváni v jednotlivých hrobech. A tak se dostalo důstojného pohřbu, podle zápisků dr. 

Werstadta i Lva Sychravy několika Čechům, kteří zemřeli po 11. dubnu 1945. Jeden takový, 

konaný 19. dubna, popisuje Sychrava: „Zejména pohřeb dr. Luži, bratra popraveného generála 

Luži, jenž položil svůj život v domácím odboji, byl velmi dojemný. Několik set bratří šlo s 

obnaženou hlavou za rakví, přikrytou československou vlajkou a ozdobenou květinami. Mnoho 

bratří bylo překvapeno, když uvidělo za rakví v kněžském rouchu milého staršího bratra, jenž 

pracoval jako tlumočník při vyslýchání vězňů. Málokdo věděl, že je knězem. Nad otevřeným 

hrobem pod Bismarckovou věží proneseny modlitby a řeči na rozloučenou.“88. Zpráva 120. polní 

nemocnice uvádí, že tábor toho dne navštívila skupina deseti členů britského parlamentu, osm 

členů Dolní sněmovny a dva členové Sněmovny lordů, aby na vlastní oči viděli podmínky 

v táboře. Byli provedeni po táboře a celách a jejich úkolem bylo sepsat zprávu, která měla popsat 

s podporou přeživších, co se v Buchenwaldu stalo od roku 193789. Karel Valter připojuje 

poznámku, že tyto komise hodnotily vězně jako velmi ukázněné a na vysoké morální a duševní 

úrovni, což bylo podle něho zároveň jednak díky tomu, že v táboře bylo vězněno hodně 
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vzdělaných lidí, ale také to byl výsledek práce Mezinárodní táborové organizace. Bylo třeba 

zajistit chod tábora, potraviny, vodu, obstarat nemocné atd.90. Zápisky dr. Werstadta přispívají 

ještě jednou důležitou informací – toho dne tekla v táboře voda již naplno91. V osm večer se 

konalo na „Appelplatze“ pohřební shromáždění za 51 000 mrtvých v Buchenwaldu92. Přesně v 

osm napochodovaly jednotlivé národy se svými vlajkami a smuteční stuhou. Na místě byl 

vybudován veliký obelisk s insigniemi „51.000 K.L.Bu.“, který byl následně obložen věnci s 

rudými stuhami. Táborová kapela shromáždění provázela hudebním doprovodem druhé věty z 

Griegova Peer Gynta od Edvarda Griega – smrt Aase. Poté hovořili zástupci národů i nový 

místní velitel Major Schmull, přičemž se vězni zavázali k „vybudování nového světa míru a 

svobody“93. Po překladu proslovu do jednotlivých jazyků a trumpetovém sólu se účastníci v 

tichosti rozešli na své bloky94. Jelikož mnoho vězňů v Buchenwaldu byli komunisté nebo 

socialisté, nabyli dojmu, že nacistický systém v Německu by mělo nahradit Německo 

vybudované na socialistických principech. Dr. Hermann Brill tudíž sepsal takzvaný 

Buchenwaldský manifest, který byl 19. dubna na panychidě rozdáván. Byla to jakási deklarace 

nezávislosti, ve které vyjmenovává křivdy starého režimu a ve které zdůrazňuje, že ti, kdo přežili 

hrůzy, mají „právo a povinnost říkat Němcům, co je potřeba udělat, aby se Německo zachránilo“ 

před pádem a aby se mohlo navrátit mezi civilizované státy95. 

20. dubna se podle deníku dr. Werstadta konalo několik zasedání – komise tiskové, památkové 

a první plenární schůze K.P.Č., které se účastnilo na 600 členů a kandidátů. Buchenwaldský 

Deník o této schůzce referoval takto: „Pódium bylo ozdobeno ruskými, americkými, anglickými 

a československými vlajkami. Sálu vévodil velký obraz maršála Stalina a velký transparent s 

textem „Za novou, demokratickou lidovou Československou republiku“. V prezídiu byli vítáni 

hosté a zástupci KP Ruska, Polska, Německa, Španělska a Rakouska. Čestnými předsedy byli 
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zvoleni maršál Stalin, Tito, La passionaria, Thores a Ernst Thälmann. Probíranými tématy byla 

historie KPČ v Buchenwaldu, vzpomínky na německé Antifašisty, kteří přišli do tábora už v r.38. 

Dále bylo jednohlasně přijato 210 kandidátů do KPČ. Schůzi zakončil zpěv Internacionály.“96 

Zajímavý postřeh k tomuto období má Lev Sychrava: „Horlivou činnost vyvíjely jednotlivé 

národní výbory vězňů. Na několika místech se naslouchalo různým spojeneckým vysílačkám a 

zprávy rozmnožovaly se v různých jazycích. Vyvěšovaly se v jednotlivých barácích. Mimo to 

vycházely cyklostylované časopisy, český, francouzský, polský, holandský. Národní výbory 

pořádaly schůze svých příslušníků. Kinohala byla několikrát denně obsazena.“97. Sychrava se 

ještě zmiňuje o improvisované židovské bohoslužbě, která se toho dne konala v kinosále, na níž 

se dostavil i americký komandant a učinil krátký projev: „Americká armáda přišla do Evropy, 

aby bojovala za lidská práva. K lidským právům patří také svoboda víry.“98. 

Dne 21. dubna přijela do tábora delegace amerických senátorů následovaná četnými novináři 

spojeneckých a neutrálních zemí a nákladní auto francouzského Červeného kříže. Podle zprávy 

120. polní nemocnice si 6 zástupců amerických států prohlédlo tábor Buchenwald stejně jako 

jejich předchůdci o dva dny dříve, aby pak poreferovali v na mírové konferenci v USA99. Karel 

Valter pak vzpomíná na návštěvu Červeného kříže takto: „Pár dnů po osvobození tábora přijela 

z Ameriky skupina žen Červeného kříže podívat se, jak to v takovém koncentračním táboře 

vypadalo. Byly to hodně staré paní, podivoval jsem se nad tou odvahou jet v jejich věku takovou 

dálku. Asi už ledacos za svého života viděly, všechno je zajímalo, všechno si fotografovaly. Psaly 

anglické nápisy na kavalce: tady leželo tolik a tolik lidí, pak si dámy ty kavalce s nápisy fotily a 

na všechno se vyptávaly. Prošly pomalu a důkladně celý tábor.“100. S Červeným křížem odjíždí 

první skupina francouzských vězňů101. 
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22. dubna se uskutečnila konference delegátů skupin Komunistické strany Německa 

v Buchenwaldu102  a bylo propuštěno na 700 francouzských bývalých vězňů103. 

Poslední francouzští obyvatelé tábora byli propuštěni hned den poté, 23. dubna104. 

Buchenwalder Nachrichten informují, že byl též opraven plot kolem tábora, takže lidé nemohli 

z tábora ani do tábora nepozorovaně procházet. Tou dobou podle zprávy 120. polní nemocnice 

už do tábora putovaly příděly srovnatelné s příděly „typu A“, což byla armádní strava 

připravovaná z čerstvých chlazených či mražených surovin oproti konzervovaným či 

sušeným105. Asi i proto si dr. Werstadt, který se ve svém deníkovém zápisu o jídle zmiňuje velmi 

málo, zapsal, že vězni dostali k jídlu vařené vepřové106. Třiadvacátého dubna se však stala ještě 

jedna důležitá událost – v devět ráno v hale kina se konalo shromáždění všech bývalých 

novinářů, redaktorů, spisovatelů, korespondentů, novinových fotografů a reportérů filmu za 

účelem ustanovení sdružení, které má shromáždit dokumentaci o Buchenwaldu107 a hlavně se 

domluvit na způsobu, jak zajistit, aby pravda o nacistických zvěrstvech nebyla zapomenuta. 

Objevili se první českoslovenští důstojníci, kteří zprostředkovali styk buchenwaldských 

prominentů s londýnskou vládou108. Podle buchenwaldských táborových zpráv se schůze 

zúčastnilo na 350 bývalých vězňů. Zajímavou vzpomínku z této schůze přináší Sychrava: „23. 

dubna se ustavil v buchenwaldském kinu Mezinárodní iniciativní výbor novinářů, bývalých 

vězňů buchenwaldských, v němž je zastoupeno třináct národností. Je to výsledek podnětu, 

vyšlého od německých členů informačního odboru táborového komitétu (podnětu poněkud 

opožděného, neboť už druhý či třetí den po příchodu Američanů francouzští novináři z povolání, 

v čele s kol. Négre, zástupcem Agence Havas (nyní France-Presse), založili International-Press-

Office. Podařilo se jim sehnati místnost v hlavní správní budově, několik psacích strojů, papír 

a bílé pásky s nápisem „Press“. Některým dopisovatelům podařilo se už alespoň nepřímo 
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navázati styk s jejich novinami. Narychlo sestavovaly se zprávy a sepisovaly svědecké výpovědi 

o útrapách a ukrutnostech. Snad právě tato okolnost uspíšila opožděnou iniciativu ústředního 

informačního odboru.“109. 

24. dubna přijela delegace zástupců médií. Byli mezi nimi zástupci novin New York Times, Los 

Angeles Times, Joseph Pulitzer III, vnuk známého novináře Josepha Pulitzera, za St. Louis Post-

Dispatch, Chicago Sun a dalších. Buchenwald se v těch dnech stal výkladní skříní nacistických 

zrůdností. 

Generál Eisenhower žádal, by armáda poslala do tábora všechny jednotky, které mohla uvolnit 

z běžných operačních povinností. Vojáci, kteří netušili, proč je tak důležité se do tábora vydat, 

byli z té zkušenosti zhrozeni a zhnuseni.  

Blok mládeže 22 si na ten večer připravil antifašistický program s názvem „Zirkus“, který byl 

nastudován potají ještě za přítomnosti SS v táboře. Zbytek večera se strávil zpěvem revolučních 

písní110. V táboře se objevovaly i krádeže – v Buchenwalder Nachrichten se objevilo 

upozornění, že toho dne byli chyceni zloději, kteří se chtěli dostat k materiálům v táborovém 

skladě111. 

25. dubna navštívil tábor generál 1. americké armády George S. Patton a četné skupiny 

novinářů112. Podle publikace Buchenwald varuje odešla z tábora toho dne první skupina 

belgických repatriovaných vězňů113. 

26. dubna byla v táboře na návštěvě poslední z oficiálních společných anglo-amerických 

delegací – tzv. Komise spojených národů pro válečné zločiny114, která byla stejně zděšena 

z výjevů v táboře jako všechny předešlé115. Pro vězně nastala v kinosále jiná, zajímavější 

událost – byl zde promítán první hollywoodský film. Přestože byl v angličtině, byl hojně vězni 
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navštíven116. Dostupné materiály se bohužel nezmiňují, jaký název nebo co za typ filmu se 

jednalo. 

27. dubna bylo americkou armádou přivedeno do Buchenwaldu na 600 výmarských nacistů, aby 

vykonávali práci v táboře, převážně podřadného ražení. Měli tábor uklidit a vyhloubit hroby pro 

poslední oběti nacistického režimu u Bismarckovy věže, místa, kde v současné době stojí 

Buchenwaldský památník. Buchenwalder Nachrichten připojují poznámku, že se bohužel 

povětšinou nejednalo o ty „správné“ nacisty, ale pouze o jejich spolupracovníky, kteří s nacisty 

neměli skoro nic společného117. Whitlock o zmíněném posledním hromadném pohřbívání 

vyjadřuje, že Američané donutili tyto Němce vykopat sedm masových hrobů, exhumovat 500 

rozložených těl a znovu je pohřbít. Je to až překvapivé, ale po dobu všech oficiálních návštěv 

tábora nebyly hromady mrtvol u významných zastávek uklizeny, ba naopak. Brožura 

doprovázející stálou expozici památníku Buchenwald o tom píše takto: „Neexistoval žádný 

model, jak si pamatovat nacistické zločiny. Jejich rozměry přesahovaly jakoukoli představivost 

a tradiční formy upomínání byly neúčinné. Koncentrační a vyhlazovací tábory byly v očích 

přeživších důkazy, místa mučednictví a hřbitovy. Připomínat mrtvé a představovat a 

dokumentovat zločiny tedy šlo vedle sebe. Aby byla realita koncentračního tábora Buchenwald 

představitelná, snažili se přeživší co nejdéle udržet stav, jaký byl před osvobozením tábora. Stále 

skládali hromady mrtvol podobných těm, které byly nalezeny v den osvobození, s těmi, kteří 

zemřeli po osvobození. Démonizovali tím mučení, které podstoupili.“118. Buchenwalder 

Nachrichten ještě přinášejí jedno oznámení o změně režimu v táboře – dle nařízení velitele 

tábora od 27. dubna civilisté již nesměli navštěvovat tábor. Vězni se mohli s návštěvou střetnout 

u brány tábora119. 

28. dubna se konal v 10 hodin pohřeb obuvníka Františka Radiny, který zemřel ve věku 67 let 

na sepsi ze vředu120. Pohřební průvod, čítající na 2000 Čechů, prošel pod Bismarckovou věží a 

 
116 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
117 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten – č.12 – 27.4.1945 
118 KNIGGE, Volkhard. Die Geschichte der Gedenkstätte Buchenwald, s.4, vlastní překlad 
119 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten – č.12, 27.4.1945 
120 LACH, Jiří. Listy. Zápisky buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
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nad jeho hrobem se s ním rozloučil Emil Hršel slibem, že jeho smrt nezůstane nepotrestána121. 

Proběhla též rozlučka s odcházejícími belgickými bývalými vězni122. 

29. dubna navštívila tábor znovu 1. americká armáda. Stav tábora v té době byl ve stavu, na 

který důrazně upozornil velitel tábora den předem ve svém písemném prohlášení. Žádá vězně, 

aby byl tábor čistý, aby vězni nerozdělávali ohně, aby používali ke své potřebě pouze záchodů 

a nikoli jinde na území tábora a aby odpadky odkládali jen na určeném místě, a ne před bloky123. 

Vězni během dne podle buchenwaldského Deníku podnikali procházky kolem hory Etterberg124. 

30. dubna v pondělí prolétla táborem radostná zpráva, že koncentrační tábor Dachau s 32 000 

vězni byl předešlého dne osvobozen americkou armádou. Toho dne v táboře panoval čilý ruch. 

Podle buchenwaldského Deníku se vězňové připravovali na oslavy 1. máje tím, že přitáhli 

březové a smrkové větve, vyvěsili je po blocích a tábor se tak téměř proměnil v les. Na 

„Appelplatzu“ byl vyzdvižen vysoký sloup s vlajkami 16 národů. V pozadí byla tribuna se třemi 

vlajkami mocností a fotkami Stalina, Roosevelta a Churchilla a nápisem „1.V.1945“. Pro 

každého vězně bylo vyfasována polovina láhve vína. Na blocích se znovu zpívaly staré válečné 

písně125. Táborové noviny přinesly ještě jednu zprávu o zajímavé události, která toho dne nastala 

– česká agilní mládež uspořádala v předvečer běh kolem tábora, jehož trať měřila 3,5 km: 

„Čechoslovák vítězem mezinárodního běhu kolem Buchenwaldu! Ve večerních hodinách byl 

uspořádán mezinárodní běh svobody kolem Buchenwladu za účasti 26 závodníků. Závod skončil 

rozhodným vítězstvím českých běžců. Výsledky: 1. Jílek, ČSR, 12,38 min.; 2.Kosumbarov, SSSR, 

12,40 min.; 3. Vančura, ČSR, 12,47 min. (…)“126. 

 

 

 
121 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
122 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten – č.13, 28.4.1945 
123 Osobní archiv - Čs. Národní výbor dává sdělení amerického velitele tábora na vědomí – 28.4.1945 
124 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
125 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
126 Osobní archiv – České zprávy, č. 44, 30.4.1945 
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3.3.2 Květen 

 

1. května v osm ráno probudil obyvatele tábora budíček táborové kapely. V devět hodin proběhl 

nástup národů se svými vlajkami na „Appellplatz“. Po proslovech v ruštině, polštině, češtině, 

slovinštině, španělštině, maďarštině a němčině127. Československý národní výbor naplnil urnu 

hlínou z onoho místa, kterou pak chtěli odvézt do Československa128. Od 11 hodin následovaly 

doprovodné programy jednotlivých národů na blocích. Divák se tak během dne mohl podívat 

například na pantomimu předváděnou českou uměleckou skupinou Bohema, panoptikum 

uvedené skupinou Němců, zhlédnout různé skeče, ukázky tanců a akrobatických čísel nebo si 

poslechnout národní písně129. 

2. května buchenwaldský tábor přijal na 200 válečných zajatců hitlerovské armády, kteří byli 

podle Buchenwalder Nachrichten ubytováni v Malém táboře, kde měli provádět úklidové práce. 

Ti, kteří patřili k armádnímu zdravotnickému personálu měli pracovat v zajatecké nemocnici. 

Mezinárodní táborový výbor obdržel velkou novinu – z rozkazu amerického táborového velitele 

má jeho činnost ustat a výbor být rozpuštěn. Komunikace mezi armádou a vězni měla od té 

chvíle probíhat na každodenní schůzi v 8:30 dopoledne prostřednictvím styčných důstojníků a 

Táborový „nejstarší“ s jeho zástupci by měli být i nadále odpovědní za práci, která má být 

v táboře vykonávána v zájmu vězňů tábora. Mezinárodní výbor s tím samozřejmě nesouhlasil a 

sepsal odvolání130. Přesto však výbor byl nucen začít pracovat znovu v utajení131. Podle 

Buchenwalder Nachrichten americká přepravní komise v Buchenwaldu zahájila teprve teď svou 

činnost, ale přislíbila návrat 1000 vězňů domů denně132. 

3. května, zejména pro Čechy, je celý den pohotovost. V těchto dnech poslouchají netrpělivě 

rozhlas, aby se dozvěděli o vývoji událostí v Praze, momentálně prohlášeném za lazaretní 

 
127 Archiv památníku Buchenwald - 77-4-40 - Tagebuch 
128 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten, č.17, 2.5.1945 
129 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 633 
130 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s.639 
131 VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 141 
132 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten, č.17, 2.5.1945 
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město. Navečer si slovenský národní výbor připravil slavnostní schůzi k poctě památky Milana 

Rastislava Štefánika, slovenského politika, který zahynul při havárii letadla 4. května 1919. 

Sychrava na tuto událost vzpomíná takto: „Dr. Viest a redaktor Holeček promluvili o poměru a 

úkolů Čechů a Slováků v obnoveném společném národním státě a dr. Húsek poutavě přednesl 

své vzpomínky na Štefánikovu účast v mladém slovenském hnutí již před prvou válkou pod vlivem 

Masarykovým, které hledalo přes hranice Maďarska spojení s Čechy.“133. 

4. května se odpoledne připojili k československé kulturně-tiskové komisi 3 členové delegace 

pancéřové brigády Československa od Dunkerque. Následovala schůze v kinosále, kde se 

hovořilo o historii zahraniční armády, politických cílech, programu a o slovenské otázce a 

povstání134. 

5. květen se nesl ve znamení Pražského povstání. Především čeští bývalí vězni se sbírali každou 

informaci, která se dostala z revoluční Prahy rádiem. 

Události nedali vězňům spát a sledovali je i v noci na 6. května. Pokud zrovna nebyli u přijímače 

rádia, debatovali spolu o těchto událostech na blocích nebo na výletě po okolí. 

7. května se vězni z rozhlasu dozvídají o obecné kapitulaci v Remeši, ale radost je kalena stále 

trvající nejistotou a nebezpečím v Praze. Téhož dne z tábora odchází většina holandských 

vězňů135. 

8. května dostávají vězni rozhlasem poplašnou zprávu, že byl zapálen Pražský hrad, kterou 

následovala zpráva o dohodě o kapitulaci a odchodu německých vojsk. Toho dne odchází 

z tábora vězni ze Španělska. 

Během 9. května proběhl další pohřeb dvou československých bývalých vězňů, byl poslouchán 

v napětí český i světový rozhlas o událostech v Čechách a v sedm hodin večer proběhla 

vzpomínková a manifestační schůze Čechoslováků v hale kina136. 

 
133 SYCHRAVA, Lev. Záznamy z Buchenwaldu, s. 145 
134 LACH, Jiří. Listy. Zápisky buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
135 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 643 
136 LACH, Jiří. Listy. Zápisky buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
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11. května137 se podle Buchenwaldských novin sešli českoslovenští bývalí vězni ráno na 

„apelplatze“, aby diskutovali o tom, jak urychlit jejich návrat domů. Americký velitel a 

československý styčný důstojník přislíbili, že podniknou potřebné kroky k umožnění brzkého 

návratu138. 

12. května byl k večeru v kinosále uspořádán sraz s prapory československé revoluční vojenské 

organizace139. Je také promítán druhý americký film „Pouštní magie“140. 

13. května několik významnějších Čechů opustilo definitivně tábor, však zbytek stále ještě 

musel čekat141. Podle Buchenwalder Nachrichten se toho dne v sedm hodin večer konal 

v budově prádelny Berlínský barevný večer, kde se setkali všichni obyvatelé oblasti Berlín-

Brandenburg142. 

16. května odcestovala skupina Rakušanů143 a první z civilních transportů do Československa, 

do Prahy. Ferdinand Peroutka na tuto událost vzpomíná, že při té příležitosti zaznamenal, že se 

u něj vůbec nedostavila satisfakce ze skončené války a vítězství. „Za jiných okolností byla by to 

bývala triumfální cesta a srdce by bilo ulehčením a nadšením, ale vězňové cítili, že jejich nitro 

nepřijímá do sebe pocit triumfu a že jsou nuceni starostlivě myslet na budoucnost.“144 Karel 

Valter se ve své knize vyjadřuje dopisem takto: „Už jsou tu naše poslední dny. Objevil se zde už 

první civilní autobus a ostatní jsou už na cestě. Likvidace lágru už začala. Myslím ze strany 

Čechů. Dlouho jsme na to čekali, a ani si neuvědomujeme tu význačnou hodinu. (…) Lágr už 

není tím, čím byl. Ani tu hodinu, kdy byla vztyčena bílá vlajka na bráně. Ta nejistota života, ten 

hrozný pocit možné likvidace, ten se rozplynul při prvních výstřelech amerických tanků. A proto, 

když přišli Američané do lágru, mohli najít jen tu materiální zhoubu na lidech, ale ne to, co lidé 

měli ještě před hodinou v srdcích. Také filmování, i když je prováděli hned, už nezachytilo to, 

 
137 události následujících dnů z dostupných materiálů již nelze zaznamenávat detailně po dnech 
138 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten, č.24, 11.5.1945 
139 LACH, Jiří. Listy. Zápisky buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
140 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten, č.25, 12.5.1945 
141 LACH, Jiří. Listy. Zápisky buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
142 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten, č.24, 11.5.1945 
143 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 644 
144 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978), s.51 
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co bylo ve vzduchu. (…) Häftlingové si udělali již ve všem pohodlí, žijí podle záliby a ne podle 

rozkazu, a tak také své okolí přetvářejí. Celá tvářnost lágru se změnila.“145. 19. května odjeli 

jak dr. Werstadt tak Karel Valter v posledních z repatriačních transportů do Československa146. 

 

 

3.3.3 Události po 16.květnu 

 

Publikace Buchenwald uvádí v táborovém přehledu již jen dvě události – 21. května se koná 

poslední členský „apel“ německých komunistů v Buchenwaldu a pak 11. srpna, kdy část 

jugoslávských bývalých vězňů opouští jako poslední tábor147. Díky dochovaným záznamům z 

polského časopisu „Droga do Polski“ víme, že jeden z červencových transportů do východní 

Evropy se konal 20. července 1945 s 1500 bývalými vězni a další měli následovat po 14 

dnech148. K tomu je však potřeba připojit důležitou informaci, a to že v červnu 1945 se americké 

jednotky stáhly a v červenci Durynsko připadlo pod sovětskou okupační správu149. Na území 

bývalého nacistického tábora se v srpnu 1945 zřídil sovětský speciální tábor zvaný 

„Speziallager Nr. 2“. Tento tábor byl jedním z celkem deseti táborů a tří věznic nacházejících 

se v sovětské okupační zóně a využívaných okupační mocí k internaci Němců. Od srpna 1945 

převzala sovětská bezpečnostní služba správu nad dosud existujícím zařízením koncentračního 

tábora Buchenwald a zpočátku do něj zavírala osoby z regionu. Internováni byli především 

místní funkcionáři NSDAP, ale také mladiství a oběti udání. Veškerý styk s okolím byl zakázán 

a žádné procesy ani vzdáleně legálního charakteru se nekonaly. V zimě 1946-47 zemřelo více 

než 7 000 z celkových 28 000 internovaných vězňů v důsledku nemocí a hladu. Tábor byl 

 
145 VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 184 
146 VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 184; LACH, Jiří. Listy. Zápisky 

buchenwaldské: Svědectví Jaroslava Werstadta z let 1939 až 1945 [online] 
147 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 656 
148 Archiv památníku Buchenwald, 77-2-114 - Časopis „Droga do Polski“ 
149 Buchenwald Memorial. DP and repatriation camp [online] 
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rozpuštěn Sověty v únoru 1950, krátce po vzniku NDR150. V roce 1955 nahradila starou 

Bismarckovu věž nová monumentální stavba věnovaná obětem národního socialismu. Pod ní 

řada kamenných sloupů vede návštěvníka podél „Aleje národů“ k masovým hrobům a sousoší 

osvobozených vězňů151. 

  

 
150 Buchenwald Memorial. Soviet Special Camp No. 2 1945-1950, [online] 
151 WHITLOCK, Flint. Buchenwald – peklo na kopečku, s. 410 
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4. Charakteristika národností v táboře 

 

Z dostupných materiálů můžeme soudit, že tímto koncentračním táborem prošlo mnoho 

národností. Každý jedinec byl po příjezdu prohlídnut, jestli je vhodný na práci a posouzen, jestli 

zůstane nebo bude pokračovat na cestě transportem do dalších táborů. Kvůli postupu bojové 

linie se v táboře, původně uzpůsobený pro 20 000 lidí, v období mezi lednem až březnem 1945 

nacházelo přes 80 000 vězňů152. Přemíra lidí různých kultur a národností na takovém nuzném 

místě by jistě za jiných podmínek vytvářela konflikt. Avšak v táboře, jako byl Buchenwald, je 

známo, že zde panovala především solidarita, nastavená do jisté míry Mezinárodním výborem, 

ale i přítomnými jedinci. Proto v následujících odstavcích budu popisovat, jak se jevily jazykové 

skupiny zúčastněným pozorovatelům. Jedná se o popisy cizích národností bez hlubší znalosti 

kulturně historického pozadí. Aby se tato charakteristika dala vztáhnout na všechny, musíme 

vycházet z premisy o rovnosti mezi lidmi jednotlivých národností. Pro představu, jaká byla 

národnostní skladba 11. dubna 1945, uvádím zde počty zveřejněné v publikaci Buchenwald 

varuje: 4380 Rusů, 3800 Poláků, 2900 Francouzů, 2105 Čechů, 1800 Němců, 1240 Maďarů, 

622 Belgičanů, 570 Jugoslávců, 550 Rakušanů, 324 Holanďanů, 242 Italů a 1467 Španělů a 

jiných národností. Celkem tedy 20 000 vězňů153. 

 

 

4.1  Němci 

 

Ačkoli se německá skupina skládala z mnoha kategorií vězňů, nejpočetnější složku 

představovaly „červené trojúhelníky“, neboli političtí vězni. Jednalo se zejména o příslušníky 

Komunistické strany Německa – bývalé poslance, funkcionáře v odborech, městských radách a 

 
152 Buchenwald Memorial. Die Toten 1937-1945 Konzentrazionslager Buchenwald [online] 
153 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 618 



43 

jiných orgánech, pracovníky stranického aparátu nebo i řadové členy. Mnozí byli zatčeni už na 

jaře roku 1933 a od té doby byli uzavřeni ve věznicích a jiných zařízeních. Kvůli tomu za ta léta 

nabrali bohaté zkušenosti života ve vězení a tedy věděli, jak se chovat v kritických situacích 

nebo jak využít slabostí jednotlivých důstojníků SS. Mezi další složky této národnostní skupiny 

patřily například sociálně demokratičtí funkcionáři, příslušníci katolické strany Centrum i 

někteří duchovní. Na táborových výhodnějších pozicích byly upřednostňovány zprvu skupiny 

černým a zeleným trojúhelníkem154. Když pak představitelé, kteří byli věrni komunistické 

straně, vystřídali vězně se zeleným trojúhelníkem v samosprávě tábora, získali tak jistou moc 

nad rozhodováním o chodu tábora a rozpisech transportů. Ke konci války se němečtí komunisté 

o tuto moc částečně dělili s ostatními národnostními skupinami, však podle Peroutky se jednalo 

jen o prodloužené údy pevně organisované německé komunistické správy155. Christopher 

Burney zachází ještě dál – ve své knize líčí tyto komunisty jako nic jiného než rudě zbarvené 

nacisty: „(…) nebyli ani horší, ani lepší než nacisté. Byli skrznaskrz amorální a neradi 

odhazovali zbytky zděděné morálky, které v nich ještě zůstaly.“156. A tedy i když němečtí političtí 

vězni už neměli v táboře početní většinu, vždy si zachovali své zvláštní postavení. Podle Lva 

Sychravy vedení SS dokonce nejednou apelovalo na jejich německé cítění a vyzývalo je i ke 

vstupu do armády157. 

Z vnímání uvězněných Němců vyvstala vzájemná nedůvěra, která pak byla naplno vyjádřena na 

první schůzce svolané Informačním odborem Mezinárodní organizace. Přítomní Francouzi 

vznesli otázku, kdo z Němců má právo být pokládán za spolehlivého odpůrce nacismu a od koho 

lze očekávat úplnou nestrannost. Nepřáli si, aby němečtí vězni stáli v čele organizace, která má 

za úkol zajištění svědectví a dokladů ukrutností, které se v táboře udály. Sychrava se 

v podobném duchu ptá: „Kdo všechno den před osvobozením poháněl bitím vězně z malého 

tábora, když lehali na zem, aby ušli evakuaci, kterou pokládali za rozsudek smrti? Kde jsou 

všichni ti kápové a předáci, členové táborové stráže apod., kteří se při výkonu svých úřadů od 

 
154 PLOJHAR, Josef. Výmar-Buchenwald, s. 125 
155 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978), s. 39 
156 HAJŠMAN, Jan. V drápech bestie, s. 370 
157 SYCHRAVA, Lev. Záznamy z Buchenwaldu, s. 88 
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SS-mužů lišili často jen tím, že neměli zeleného stejnokroje? Jistěže i vězni jiných národností 

dali se svým úřadem – zvláště jako členové pořádkové služby na barácích (Stubendienst) – svésti 

k hrubostem a ukrutnostem. Jeť nacistická surovost nakažlivá. Z malého tábora přišlo mnoho 

stížností na ruské a polské vězně, kteří k těmto úkolům byli vybíráni. Ale nelze popříti, že 

především němečtí vězni, nejen trestanci obecného práva (zelení), nýbrž i političtí (červení) 

podléhali pokušení zařádit si. (…) Mnoho surovců a kápů zmizelo. Někteří z nich však právě 

pro své špatné svědomí a z obavy před rovnáním účtů vystupují dnes hlučně protifašisticky. 

Leccos bude se dnes už těžko zjišťovat. Leckterý svědek ještě dnes obává se vystoupit s žalobou, 

nejsa si jist, co by jej mohlo potkat. Nelze se proto divit, že je tu jakýsi stín nedůvěry, padající 

na celou německou skupinu.“158. Jako obhajobu Mezinárodní organizace a německého výboru 

vznáší Karel Valter ve své publikaci námitku, že nelze soudit tuto dvojí diktaturu z pohledu 

osoby, která táborový teror nezažila a nebýt řádu, který organizace po osvobození nastolila, by 

v táboře nastal naprostý chaos159. 

 

 

4.2  Čechoslováci 

 

Transporty Čechů do Buchenwaldu začaly proudit už na podzim 1939. Jednalo se o ty, kteří byli 

pozatýkáni už v březnu 1939 jako vyústění mnichovských dohod a prozatím vězněných 

v koncentračním táboře Dachau. Byli to převážně komunisté, ale i lidovci, sociální demokraté, 

národní socialisté a jiného zaměření. Mezi 693 českými a slovenskými prominenty byli známé 

politické osobnosti jako Petr Zenkl, František Soukup nebo Ivan Markovič, malíři Josef Čapek 

a Emil Filla, novinář Lev Sychrava, historik Jaroslav Werstadt nebo představitelé poválečného 

 
158 SYCHRAVA, Lev. Záznamy z Buchenwaldu, s. 73,74 
159 VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 141 
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komunistického režimu Josef Plojhar160, Emanuel Šlechta161  nebo Alois Neuman162.  Za zmínku 

jistě stojí i postava Antonína Kaliny, blokovým starším budovy č. 66 nazývané „Kinderblock“, 

který za dobu svého pobytu v táboře dokázal zachránit údajně přes 900 dětí163. Češi zpočátku 

byli označeni červenými trojúhelníky jako Němci. Teprve později, když přišla do tábora vlna 

ruských zajatců po roce 1941 a každá národnost byla odlišena od Němců, kteří byli SS 

považovány za spolehlivé, dostali Češi do červeného trojúhelníku "T" – Tscheche164. Podle 

statistiky uveřejněné v časopise KLB 45 bylo v táboře k 11. dubnu 1945 včetně těch, kteří odešli 

v posledních dnech do transportů následující počet Čechoslováků: 145 zločinců z povolání, 220 

asociálních, 403 českých Židů, 287 slovenských Židů, 3 homosexuální, 1 „bibelforscher“, 1 

emigrant, 77 politických Slováků a 2927 politických Čechů165. Se zmíněnými prominentními 

vězni bylo zprvu zacházeno spíše jako s rukojmími. Byli ubytováni především na bloku 20 a 

požívali velké výhody, jako nezahrnování do manuálních prací, možnosti psát domů častěji a 

nechat si narůst vlasy a vousy podle vlastní volby, ale tyto rozdíly postupem války vymizely166. 

Na tyto výhody poukazuje Christopher Burney vzpomínkou ve své knize: „Bob nás pozval, 

abychom zašli za jeho přáteli, kteří by nám mohli pomoci, a zavedl nás do bloku 12, zvláštního 

bloku s ústředním topením, jehož dvě části byly obsazeny táborovou policií a hasiči a třetí 

nějakým záhadným způsobem tlumočníky a několika dalšími Čechy. Tu noc byla zima a skoro 

se mi nechtělo jít znovu ven, ale dočkal jsem se odměny. Vešli jsme stíněnými dveřmi do světlé, 

teplé místnosti, kde všude voněla smažená cibule, a uviděl jsem nepočetnou skupinu úhledně 

oblečených pánů s dlouhými vlasy, pomačkanými kalhotami, lesklými botami a – věřte nebo ne, 

jedním celým plnovousem. Dva nebo tři malovali, další vařili, u jednoho stolu se vedla vážná 

diskuse nad něčím, co vonělo jako káva, a zbytek si četl. Pro mě byla představa, že si mohu číst 

 
160 20 let ministr zdravotnictví a 17 let v čele Československé strany lidové 
161 1948-1960 předseda Československé strany socialistické 
162 20 let ministrem různých resortů a po Šlechtovi předseda ČSS v letech 1960-1968; KOSATÍK, Pavel. 

Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978), s. 28 
163 CHYTKOVÁ, Aneta. Antonín Kalina, s. 65 
164 Podle přiloženého letáku publikace Buchenwald: Mahnung und Verpflichtung písmenný symbol svého národa 

v trojúhelníku dostaly i jiné národy, jako "R" - Rusové nebo "F" – Francouzi; HAJŠMAN, Jan. V drápech bestie, 

s. 96 
165 Osobní archiv – Časopis KLB 45, č. 7, 8.5.1945 
166 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 49, 50 
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v pohodlí, s místem na lokty, v tichu a teple, téměř svatá a v této místnosti, jejíž obyvatele zřejmě 

neustále nedráždily prázdné žaludky a strach, že ráno půjdou do příkopů, panoval velký klid. 

Cítil jsem se velmi nesvůj. (...) Blok 12 se zavřel o dva nebo tři měsíce později. Němce už 

unavovalo vidět tyhle buržousty, jak si žijí tak dobře, a předali je do bloku 20. To už jsem byl 

tlumočníkem, a protože jsem neměl žádnou kancelář, pracovali jsme – nebo spíš měli jedno 

pracoviště – na bloku. Byl přeplněnější než blok 12, ale způsoby lidí byly stejné: žít své věznění 

co nejklidněji a nejvýhodněji. Rozdělili se do skupinek po čtyřech nebo pěti a každý člen dával 

jídlo, které dostával z domova, skupině, z níž byl jeden jmenován kuchařem a maskován v nějaké 

sinekurní práci, aby jeho skutečná práce nebyla rušena.“167. Hlavním znakem Čechů podle 

Burneyho byly enormní balíčky s jídlem, které dostávali z domova. Bylo o nich často 

slýcháváno: „Ti Češi, pořád jen vaří.“168. Burney si všiml, že komunisté ostatních národů si 

vysloužili jen strach a nenávist, ale mezi Čechy to byl sotva jeden z vícero politických směrů. 

Zmiňuje se ještě jeden rys Čechů: „Jsou to velmi pracovití lidé a čistá zahálka na nich leží těžce, 

ale zdá se, že často pracují pro práci. Pravděpodobně to platí i pro ostatní, ale ne zcela stejným 

způsobem. V Gustloffově továrně pracovalo mnoho Čechů, zručných dělníků s obráběcími stroji, 

a zatímco například mnozí Francouzi odváděli dobrou práci ze strachu, aby se na ně nepřišlo, 

nebo z pocitu soutěživosti, oni pracovali dobře, protože byli konstitučně neschopní pracovat 

špatně. (…) Zcela upřímně řečeno, nedokonalá práce je urážela, bez ohledu na to, kdo tou 

nedokonalostí trpěl.“169. 

Na skupinku Slováků, kteří přibyli do tábora začátkem roku 1945 vzpomíná Burney jako na 

zamlké, nevrlé a zbabělé. Po večerech seděli u stolu, nedělali nic, jako by pozbývali odvahy jít 

i spát. S podobným chováním se setkal jedině u Maďarů170. Slováci mohli přispět ke společné 

práci v Buchenwaldu převážně až v posledních týdnech před osvobozením, protože většinou 

 
167 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 51, 52, vlastní překlad 
168 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 49 – vlastní překlad 
169 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 57,58 – vlastní překlad 
170 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 58 
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přišli do tábora těsně před započetím jeho evakuace. Vraceli se z jednotlivých venkovských 

pracovních komand a poboček tábora, ze kterého odešli koncem roku 1944171. 

 

 

4.3  Francouzi a Angličané 

 

Francouze považoval Burney za velmi citlivé a civilizované a možná právě proto jejich šok 

z náhlé změny byl příliš velký, než aby ho ustáli172. Lev Sychrava vzpomíná na tuto národnostní 

skupinu v období transportů do Buchenwaldu takto: „Úmrtnost Francouzů byla tehdy ohromná 

a lékaři tvrdili, že se jeví u nich pozoruhodný nedostatek tělesné odolnosti. Měla na tom podíl 

nepochybně i těžká skleslost na mysli a skoro i ztráta chuti k životu. Nesli hrozně těžko kruté 

ponížení svého národa a hluboko krisi své země. Tak zemřel i Benjamin Crémieux, literární 

kritik a překladatel Karla Čapka, jehož jsme poznali na pražském sjezdu Pen-Clubu, a jenž 

dostal se do Buchenwaldu jako podněcovatel hnutí odporu. Zařídili jsme mu přijetí do komanda 

tlumočníků, ale uhasínal takřka před našima očima.“173. Němci se od počátku Francouzů 

obávali pro jejich politickou vyspělost. Viděli v ní určité nebezpečí. Proto se postarali, aby 

většina příchozích Francouzů byla poslána transportem do Dory nebo do některého z dalších 

pobočných táborů. Francouzští komunisté byli samozřejmě z transportu propuštěni a v rámci 

tábora se pro ně našla práce174. V táboře pak založili v táboře ilegální organizaci Comité des 

Interets Francais, která vyvíjela úsilí o zlepšení všeobecného stavu Francouzů v táboře. Burney 

nicméně tyto pokusy vidí spíše jako nedostatečné, protože podle něj se Francouzi v táboře stáhli 

do sebe a vyčkávali na bezpečný návrat domů175. Nutno podotknout, že podle záznamů 

publikace Buchenwald varuje to byli právě Francouzi, kdo dodával sovětským válečným 

 
171 SYCHRAVA, Lev. Záznamy z Buchenwaldu, s. 143 
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zajatcům chléb, když jim byl v únoru 1945 na několik dní upřen176. Z významných 

francouzských osobností, kteří prošli Buchenwaldem to byly například komunistický politik 

Marcel Paul177, novinář, literát a radikálně-socialistický poslanec François de Tessan178 nebo 

Pierre Durand šéfreportér deníku komunistické strany L'Humanité179. 

V táboře byla i malá anglická skupina, kterou představovalo několik desítek zajatých parašutistů 

a pilotů, kteří byli přivedeni do tábora zhruba v létě 1944. Sychrava na ně na jejich příchod ve 

své knížce vzpomíná takto: „Bylo to v neděli, kdy tábor byl zalidněn. Vytvořil se špalír vězňů, 

kteří, nevidouce nikde žádného SS, dali průchod svým citům, Bylo slyšet ve všech jazycích 

výkřiky: „Ať žije Anglie!“ Byli mezi nimi ovšem i Francouzi a Američané. Byli pak přísně 

isolováni a za čas jsme slyšeli, jak jich ubývalo: snad všichni byli postupně popraveni. Nebylo 

jim přiznáno právo zajatých vojáků, protože byli zajati v občanských šatech.“180. V Angličanech 

Sychrava viděl trpělivé, houževnaté, odvážné a praktické lidi. 

 

 

4.4  Poláci 

 

První transporty s Poláky dorazily necelý měsíc po příchodu českých vězňů. Jeden takový, který 

přijel 15. až 16. října 1939, čítal 2098 vězňů. Vězni byli napěchováni do zvláštního stanového 

tábora, kde v chladném počasí a za otřesných hygienických podmínek musí přečkat až do 12. 

února 1940, kdy je tábor rozpuštěn. V důsledku epidemie úplavice jich zbylo pouhých 600 a 

další umírali181. Podle Burneyho byl tento národ jasnou a konzistentní jednotkou bez 

komplikací. Měli několik komunistických členů, ale jejich politický postoj byl hrdý a nezávislý. 

 
176 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 655 
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180 SYCHRAVA, Lev. Záznamy z Buchenwaldu, s. 171 
181 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 649, 650 
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„Neměli rádi Němce a Rusy téměř se stejným zápalem, vysmívali se Francouzům, k Čechům 

měli odstup, ale k Anglii a Americe vzhlíželi s touhou po nové hvězdě svobody, která by mohla 

vzejít. (…) Staletí útlaku učinila Poláky citlivými a rychle hledajícími nepřátele, což se v táboře 

projevovalo sklonem k aroganci. Byli také tvrdí a odpovídali svým pánům jejich vlastním 

jazykem vyzývavých urážek a pohrdání. Proto je mnozí považovali za divochy, ale málokdo se 

obtěžoval s jejich bližším seznámením, a ostatně oni sami přátelství nepodporovali, takže ještě 

méně jich bylo přijato do jejich těsného svobodného vlasteneckého svazku. Možná jsou v mnoha 

ohledech složití, ale nejsou špatní.“182 Příkladem významné polské osobnosti, která prošla 

Buchenwaldským peklem může být například Jozéf Szajna, ředitel varšavského Art Centre 

Studia a profesor na varšavské Art Academy183. 

 

 

4.5  Rusové 

 

V táboře Buchenwald šlo u početnějších národností určit i příslušný blok, na kterém bydleli. 

Když se hovořilo o francouzských blocích, byly tím na mysli blok 10, 14, 26 a 31. Když o 

českých, tak člověk zamířil na blok 20 nebo 36. Kdyby se chtěl setkat s polskými vězni, zamířil 

by do bloku 37. Ruských vězňů bylo tolik, že byli ubytováni skoro na každém bloku. Jejich 

počet narostl především po napadení Sovětského svazu v roce 1941. První transport s 300 

sovětskými důstojníky 16. září následoval příchod 2000 sovětských vojáků a od té doby se 

transporty s nimi nezastavily184. Burney viděl v Rusech tu nejpatrnější z neněmeckých 

národností: „Byli klanovití, nezávislí s vlastním morálním kódem a chovali se jako hrdý národ 

mezi podvodníky a degeneráty. Nenáviděli Němce, opovrhovali Francouzi, pohrdali svými 

menšími slovanskými bratry, byli obdivováni a tajně nenáviděni všemi kromě Poláků, kteří je 
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nenáviděli otevřeně. Na druhou stranu se odlišovali od ostatních svou laskavostí vůči ostatním 

ruským vězňům, na rozdíl třeba od Francouzů, kteří praktikovali spíše egoismus.“185 Burney 

dále dělil Rusy do tří hlavních skupin. První byli běžní váleční zajatci, se kterými bylo 

zacházeno stejně jako s ostatními, jen bydleli na zvláštních blocích a starší důstojníci 

nepracovali. Byli čistí, upřímní, disciplinovaní, veselí a zasluhovali respekt, který jim náležel. 

Druzí byli civilní vězni (partyzáni, kteří nějak unikli popravě, nebo obyčejní lidé zajatí 

především mezi lety 1941-42) – jednalo se o zhruba 2000 lidí, kteří byli jako zmíněná první 

skupina, jen někteří ztratili už morálku a disciplínu Rudé armády. Třetí byli tzv. „svobodní 

pracovníci“, většinou Ukrajinci, kteří se dobrovolně přihlásili do Německa na práci, ale kvůli 

nějakým prohřeškům byli posláni sem. Byli šikmoocí, zbabělí, divocí, špatně udržovaní, žebrali, 

kradli, vraždili (a při prvním náznaku násilí naříkali) a ostatní Rusové s nimi nechtěli mít nic 

společného186. 

 

 

4.6  Ostatní skupiny 

 

Z ostatních skupin můžeme zmínit 400 norských studentů, nahnaných do Buchenwaldu v lednu 

1944187 za sabotáž německé kultury, kteří díky švédským intervencím dostávali zvláštní 

zacházení. Zhruba 2000 dánských policistů v září téhož roku188 byli též ponecháni odděleně a 

dobře zásobeni dánským Červeným křížem. Dále zde byly skupiny Jugoslávců, Maďarů i 

Lucemburčanů. Burney ve své publikaci zvýraznil ještě Španěle a Holanďany. Přítomnou 

španělskou skupinu, uprchlíků občanské války, popsal jako vzor, jak by vězeň měl vypadat: 

„Nehráli si na žádné politiky, ačkoli doma za svoje ideje bojovali. Vždy byli zdvořilí, pomáhali 

 
185 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 37 
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si navzájem a ačkoli neviděli svou zem tolik let, ani na okamžik neztratili naději.“189. Jedním 

z představitelů této skupiny byl spisovatel Jorge Semprún190. Podle Burneyho Holanďané nikdy 

netvořili skupinu jako ostatní, ale ze všech národů byli nejlepšími osobnostmi tábora: „Peter 

Kool, Jan Robert, Baumann byli respektováni a oblíbeni jako pravděpodobně žádný jiný vězeň 

v celém táboře. Měli však charakter, kterého nebylo nazbyt, a nikdy nedělali nic jiného, než 

pomáhali. I v té morální pustině se skutečná hodnota za něco počítala.“191. 

  

 
189 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 68 
190 Buchenwald Memorial. Jorge Semprún [online] 
191 BURNEY, Christopher. The Dungeon Democracy, s. 69 
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5. Časopisecká tvorba po osvobození v koncentračním táboře 

 

Miroslav Kárný ve své publikaci Časopis jediný svého druhu zmiňuje jeden z hlavních důvodů, 

proč po osvobození tábora Buchenwald v dubnu 1945 vzniklo tolik periodik vydávaných vězni: 

„Každý, kdo déle dýchal ovzduší mučivé izolovanosti nacistických koncentráků, potvrdí, že 

dobrá zpráva byla cennější než bochník chleba. Ale nepřinášela jen naději. Spojovala se světem. 

(…) A nemuselo vždy jít jen o příznivé zprávy.“192. Bezpochyby bývalí vězni toužili po 

informacích, jak postupuje bojová fronta, co se děje u nich doma ve vlasti, jestli jsou jejich blízcí 

naživu a kdy se za nimi budou moci vydat. Dostupné noviny a časopisy jim na tyto otázky mohli 

alespoň částečně odpovědět. Jednalo se též o jistou formu zaměstnání mysli. Od osvobození 

vězni museli čekat jeden až čtyři měsíce na repatriační transport a během té doby bylo nutné se 

něčím zabavit. Možnost sledování filmů dovezených americkou armádou byla již zmíněna dříve 

v popisu událostí v dubnu až srpnu 1945. Dále zde byla táborová knihovna, která oficiálně 

obsahovala jen ideově vhodné tituly, převážně německé knihy, pár výjimek se tam objevilo193. 

Zároveň s postupujícím vznikem národních výborů každý z nich potřeboval sdělit ostatním 

vězněným svá stanoviska, nařízení a změny v táboře. Proto se čtenář mohl dočíst o politických 

změnách na mezinárodní i domácí scéně s komentářem dané redakce nebo třeba o zamyšlení 

nad kolektivní vinou německého národa. Po 11. dubnu bylo v táboře též velmi živo. Do tábora 

neustále přijížděly četné skupiny amerických vojáků, kteří si se zájmem prohlíželi mementa 

hrůz minulých. A tak přemíra událostí v táboře dávala redakcím materiál ke psaní. Obsahem 

novin byly často výzvy k nutné svépomoci, čistotě a sebezáchově, protože každý si chtěl trochu 

odpočinout. Jednotlivé národnostní skupiny se zavázaly dodávat potřebný počet dobrovolníků, 

díky čemuž práce v nemocnici, kuchyni nebo prádelně byly brzy obstarány194. 

 
192 KÁRNÝ, Časopis jediný svého druhu, A 247/83, APT/K4/Gh. 
193 Karel Valter ve svých vzpomínkách zmiňuje nalezené výtisky s básněmi Morgensterna, Rilkeho a 

Shakespeara nebo cestopis Sám a sám od Richarde E. Byrda, Ferdinand Peroutka zas uvádí tituly od čínského 

filosofa Lao-c‘ – VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 148; KOSATÍK, Pavel. 

Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978), s. 32 
194 SYCHRAVA, Lev. Záznamy z Buchenwaldu, s. 134 
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Do tábora proudily informace z různých směrů, například prostřednictvím vojenských novin 

S.H.A.E.F.195, deník spojeneckého vrchního velení, který stručně shrnoval uplynulé události na 

frontě a jejichž provedení bylo čtyřjazyčné – v němčině, polštině, francouzštině a angličtině196. 

Hlavním zdrojem informací byl poslech zahraničního rozhlasu, přepis odvysílaných zpráv a 

další jeho reprodukce skrze táborové ampliony nebo tištěnou formou197. Pokud není u popisu 

jednotlivých periodik zmíněno jinak, byly množeny pomocí cyklostylu, jedinou 

mechanizovanou metodou v táboře v té době. V archivu Památníku Buchenwald můžeme najít 

některé exempláře přepisů rádiových hlášení především z období dubna 1945, informující o 

vývoji na obou bojových frontách a jiných událostech ze světa mimo tábor. První hlášení po 

proslovu Hanse Eidena, „nejstaršího“ tábora, z 11. dubna, proběhlo 14. dubna 1945. Podle 

dostupných záznamů bylo rozhlasové hlášení vysíláno minimálně jednou denně, večer, ale často 

i přes den. Dostupné materiály nenasvědčují, že by hlášení byla čtena v jiném než německém 

jazyce198.  

 

 

5.1  Československé časopisy a noviny 

 

Abychom cizojazyčné zprávy mohli komplexně komparovat s všemi dostupnými periodiky, je 

nutné zmínit i mediální činnost, kterou vykonávali v táboře českoslovenští vězni. Je zde řeč 

především o novinách České zprávy, KLB 45 a TRN, které jsem analyzoval ve své práci Mediální 

činnost v koncentračním táboře Buchenwald. Podle dostupných informací byla tato činnost 

 
195 Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 
196 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), kr.č.2, B17 
197 VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 172 
198 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-74,75 a 77-2-66,67 
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vyvíjena převážně kulturní komisí Československého národního výboru v budově bývalé optiky 

nad blokem č.1199. 

 

 

5.1.1 České zprávy 

 

První číslo deníku, vydávaného i několikrát denně, zpravidla ráno a večer, bylo zveřejněno už 

12. dubna 1945. Zprávy byly určen k vyvěšení na ubikacích, kde si je mohli ve svém jazyce 

přečíst českoslovenští vězni. Text byl psán na pevném papíře bez diakritiky, či ilustrací a řazen 

do jednoho sloupce. Informace pro něj byly získávány z odposlechu zahraničního rozhlasu. Ve 

výčtu informací se tak objevovaly zprávy ze světa, z Československa i o proběhlých událostech 

v táboře Buchenwald. Až na mírně odlišné první vydání z 12. dubna měly České zprávy vždy 

jednotlivé články oddělené nadpisem stručně definující povahu textu, však bez pevné struktury 

řazení, i když zprávy ze světa byly většinou řazeny na úvod a zprávy z tábora na konec. Ve své 

předešlé práci se o prvním vydání těchto zpráv vyjadřuji takto: „Hned v prvním čísle „Českých 

zpráv“ je vidět nápadný spěch, ve kterém byly dané zprávy psané, například kvůli častým 

opravám textu nebo vynecháním interpunkce, na rozdíl od zpráv pozdějších.“200 

 

 

 

 

 

 

 
199 VÁCHA, Áron. Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald, s.58 

200 VÁCHA, Áron. Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald, s. 55 
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5.1.2 KLB 45 

 

Časopis, který byl podle dostupné literatury vydáván technikou hektografie201, byl psán 

s diakritikou na pevný papír. Text byl řazen do jednoho nebo dvou sloupců a byl obohacován 

malými nebo středně velkými ilustracemi. Graficky odlišen byl i název časopisu. Obrázky byly 

vážného i komického charakteru. Příklad vážné ilustrace najdeme ve druhém čísle z 19. dubna 

1945, kde k textu s názvem Vzpomínáme je připojen obrázek vězně zvedající dva prsty levé 

ruky v symbolu přísahy. Příkladem komického charakteru ilustrace můžeme použít to samé 

vydání, které o pár stránek dál obsahuje jednoduché vyobrazení několika vášnivě radících se 

postav s doprovodným textem: „Příkaz dne - …a na to se musí udělat komise!“. Z dostupných 

materiálů můžeme soudit, že se nevyskytovaly jiné verze než černobíle tištěné. Časopis 

informoval čtenáře o zprávách z ciziny i tábora, nabízel autorská zamyšlení, upomínal na nová 

nařízení v táboře a též doprovázel básněni autorů jako F. Halase, J. Fořta nebo O. Syrovátky a 

texty písní od táborové kulturní skupiny Bohema. Počtem stránek se časopis většinou pohyboval 

v rozmezí 4 až 6 listů a byl vydáván každý druhý den202. 

Existovala též verze redigovaná československou mládeží, zvaná Mladé KLB 45, jehož počet 

vydaný čísel sice není znám, ale z dostupného dvoustránkového prvního vydání z 8. května 1945 

můžeme získat hrubou představu. Tato kratší verze časopisu KLB, ale grafickou úpravou velmi 

podobná, informovala o činnostech československé mládeže v táboře, o jejich názorech nebo 

třeba i o výsledcích fotbalového zápasu mezi českým a moravským táborovým týmem203 

 

 

 

 
201 Starší forma tisku bez použití lisu; název pochází z počtu kopií, kterých bylo možno touto metodou pořídit 

okolo jednoho sta – MOULIS, Miloslav. To byl Buchenwald, s. 195 
202 VÁCHA, Áron. Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald, s. 57 
203 VÁCHA, Áron. Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald, s. 64 
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5.1.3 TRN 

K tomuto občasně vydávanému časopisu se ve své předchozí bakalářské práci vyjadřuji takto: 

„“TRN“, s podtitulem „Humor, Fóry, Latryny“ zobrazuje humornou, někdy až velmi morbidní 

formou každodenní život v buchenwaldském táboře. Svými příspěvky, které bez pochyby 

působily jako „ventil“ nebo jako útěk od každodenních útrap, se “TRN“ podobal časopisu 

„Šalom na pátek“, který vydávali členové „Aufbaukommanda“ za druhé světové války v 

Terezíně.“. Text byl řazen do jednoho až dvou sloupců doplněn vtipnými ilustracemi, graficky 

odlišným názvem časopisu a celé jen v černobílém provedení v rozsahu 2 až 4 stránek204. 

 

 

5.2 Cizojazyčné časopisy a noviny 

5.2.1 Německý časopis – Buchenwalder Nachrichten205 

 

Tento deník začal být vydáván dva dny po začátku radiových táborových hlášení, 16. dubna 

1945206. Jednalo se o zprávy vydávané německým výborem bez uvedení jmen redaktorů, jehož 

listy měly být rozvěšeny na jednotlivých obytných blocích207. Obsahem byly odposlechnuté 

informace a odvysílané táborovým rozhlasem a zároveň do nich byly zapracovány upozornění 

německého výboru, nařízení amerického táborového velitele nebo zprávy o proběhlých 

událostech jako byly oficiální návštěvy nebo propuštění skupiny bývalých vězňů domů. Deník 

byl psán v němčině jednoduchým informativním stylem bez ilustrací. Nebyla připojována ani 

ideologické články, či hodnocení probíraného tématu, což se netýkalo ojedinělých událostí, kdy 

americká armáda přivezla s sebou k promítání film – v tom případě se mezi zprávami objevil i 

pokus o filmovou recenzi, jako například k filmu „Pouštní magie“, který byl v kinosále 

 
204 VÁCHA, Áron. Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald, s. 66 
205 V překladu Buchenwaldské zprávy 
206 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), kr.č.1, B5 
207 Některé listy na konci těchto vydání obsahovaly poznámku o rozvěšení, ve 12. čísle z 27. dubna je dokonce 

upozornění, že „Noviny jsou k vyvěšení a ne aby se schovávaly!“ 
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promítán od 12. května 1945: „Je to film se spoustou komedie, která díky umění dvou 

vynikajících herců nabírá na grotesknosti a udržuje rozesmáté svaly v neustálém pohybu. 

Nemusíte rozumět anglicky. Všemu rozumíte od A do Z i bez jazyka“208. Text zpráv byl řazen do 

jednoho sloupce a vydáván na pevném papíře v rozsahu 2-4 stran. Exempláře tohoto titulu 

existují v hojném počtu a jsou dostupné v archivu památníku Buchenwald, kde jsou uložena 

vydání periodika 2., 3., 6., 7., 9., 11., 12., 13.209, 24., 25. a 28. a v archivu Vojenského 

historického ústavu v Praze, kde jsou pak uložena ještě vydání 8., 10., 14., 15., 16., 21. a 22.210. 

Za příklad můžeme vzít 25. číslo z 12. května 1945, ve kterém redakce informuje čtenáře, že 

v osvobozeném Durynsku existuje zhruba 40 aktivních antinacistických místních výborů. 

Německý výbor upozorňuje, že stále nebylo vyzvednuto více než 200 občanských průkazů 

bývalých vězňů, aby mohlo začít propouštění z tábora a že ošetřovna má k dispozici pouze 

jednoho očního lékaře, který se musí potýkat především s vážnými očními chorobami, aby 

nedocházelo k oslepnutí a vážným poškozením, proto vyšetření lidí, kteří chtějí žádat o brýle je 

možné jen velmi omezeně, převážně jen u vězňů, kteří pracují ve skladu. Dále uveřejňuje text 4 

slok táborové písně „Buchenwaldlied“. 28. číslo Buchenwalder Nachrichten přináší též 

vyjádření německého výboru k veřejnému odsouzení německých spoluvězňů v době nadvlády 

nacistů, kdy tito jedinci kolaborovali s vedením nebo mučili z pozice staršího ostatní 

spoluvězně. Uvádím zde jeden příklad z pěti zveřejněných odsouzení: „2. Scharlinski, Berlín - 

tzv. politický vězeň, se léta pokoušel jako capo hanobit protinacistické síly pomocí 

provokativních projevů a psaní. Jedním z jeho nejzavrženíhodnějších obvinění bylo, že udal 

neněmeckého vězně SS jako lupiče v případě, kdy vloupání skutečně spáchali SS. Odsoudil 80 

holandských soudruhů, kterým velel, jako sabotéry SS Arbeits Einsatzführerovi, a tak je vydal 

esesákům.“211. 

 

 
208 Archiv památníku Buchenwald - 77-2-23 a 77-2-62 - Buchenwalder Nachrichten, č.25, 12.5.1945 
209 dostupný je pouze jeho opis 
210 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), kr.č.1, B5 
211 Archiv památníku Buchenwald, 77-2-62 
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5.2.2 Polský časopis – Droga do Polski212 

 

Z dochovaných exemplářů můžeme soudit, že tento polsky psaný časopis začal být vydáván až 

na začátku července 1945, neboť archiv památníku Buchenwald vlastní tři exempláře – první je 

spojené vydání čísla 6. a 7. ze 7. až 8. července 1945, druhý je vydání 8. čísla z 9. července 1945 

a třetí je vydání 15. čísla z 23. července 1945. Časopis sloužil k vyvěšení na blocích a byl 

vydáván polským táborovým výborem na bloku 2, bývalé patologie, každý druhý den. Kromě 

hlavičky časopisu nebyl ilustrován. Úvodní obrázek byl vždy součástí nadpisu časopisu. U 

prvních dvou dostupných exemplářů čtenář spatří výjev továren a cesty, po které jdou nebo 

jedou lidé vstříc vycházejícímu slunci. Exemplář z 23. července obsahuje již prostší grafiku 

pouze se sluncem osvětlujícím nadpis časopisu. Ve spojeném vydání čísla 6 a 7 se můžeme 

dozvědět, že vedení tábora Buchenwald připadlo ruskému veliteli okresu Výmar, majoru 

Vasylovi Piotrowicz Kuleszówovi a že objednávky na repatriaci mohou být vzneseny 

v následujících dnech. Časopis byl silně politicky zabarven, jelikož na jeho stránkách se 

objevovaly moralizující články o vlastenectví Poláků, o připravenosti pracujícího lidu vést svůj 

stát nebo o vykořisťování jejich země hrstkou kapitalistů. Dále informuje o vzniku táborových 

milicí, které dostaly k dispozici zbraně a obyvatelé tábora jsou tak vyzváni, aby se jim podrobili. 

K vynucení disciplíny je táborovým milicím povolen vojenský zásah. Velitel tábora 

prostřednictvím časopisu nabádá k čistotě a ohlašování nemocí, zvláště těch pohlavních. 

Ambulance analyzuje i zásoby alkoholu, jelikož podle redakce se v poslední době rozšířily 

otravy metylalkoholem. V osmém čísle se můžeme dozvědět, že táborová mateřská škola je již 

otevřená a využívá ji asi 100 dětí, že obuvnická dílna shání obuvníky pro vyhotovení objednávek 

sovětských důstojníků, nebo že se v táboře 9. července 1945 mezi 2-3 ráno ztratil kůň, který se 

ale posléze našel v táborovém vepříně. Redakce žádá přítomné reportéry o shromáždění co 

nejobsáhlejších informací o událostech a zmiňuje se o složitostech s tím spojených, jako 

 
212 V překladu Cesta do Polska 
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například kontakt s lidmi, kteří nejsou dostatečně mentálně vyvinuti nebo s lidmi tíhnoucí ke 

klábosení. Patnácté číslo přináší informaci o změně vedení tábora na majora Ivana Jegorowicze 

Pietrowa a nový seznam pravidel, jako byla denní kontrola táborových komisí na blocích, zákaz 

vyrábění vlastní vodky nebo nastolení denního pořádku - 7:00 budíček, 8-9:00 snídaně, 12-

14:00 oběd a ve 23:00 noční klid. Všechna dostupná vydání časopisu obsahovala přehled 

událostí ze světa a z Polska. Jako příklad textu z časopisu zde uvádím překlad zmíněné příhody 

s koněm: „Dnes, 9. července 1945, mezi 2. a 3. hodinou odpolední byl z bloku 3 v táboře ukraden 

kůň. Výše zmíněného koně našel v táborovém prasečím chlívku kolega z táborové domobrany 

Grelich Alfons a vrátil ho jeho majiteli. Pachatelé krádeže zatím nebyli identifikováni.“213. 

 

 

5.2.3 Jugoslávský časopis – Naš glas214 

 

Toto periodikum čtenáře upoutá ve srovnání s ostatními svou úhledností, kterou bylo psáno. 

V archivu památníku Buchenwald je také nejlépe zastoupeno – čtyřmi exempláři. Bylo 

vydáváno jugoslávským výborem v Buchenwaldu jako občasník pro Jugoslávce v táboře i 

v okolních pobočných táborech Gera, Výmar, Erfurt, Jena Nordhausen a Lipsko. Časopis byl 

psán převážně ve slovinštině s diakritikou a měl i speciální znak dvou jednoduchých blesků pro 

označení jednotek SS. První číslo bylo vydáno 10. května 1945 a tématy se převážně nelišil od 

polského či německého časopisu. Výbor v něm informoval o pokrocích v otázce repatriace 

vězňů, o vývoji války, respektive o jejím skončení v Evropě, o politickém dění v Jugoslávii a 

zveřejňoval děkovné příspěvky Rudé armádě, spojeneckým jednotkám USA a Anglie a maršálu 

Josipu B. Titovi. Redakce též psala, že čtenáři těchto novin nejsou v táboře osamoceni 

 
213 originál – „Dzis dnia 9. lipca 1945 r. miedzy godz 2-3 został skradziony koń którego właścicielem był kol. Tynt 

Pulwer z bloku 3 w obozie. Wyżej wspomniany koń został odnaleziony w swiniarni obozowej przez kolegę z 

Milicji Obozowej Grelicha Alfonsa i oddany w ręce właściciela. Sprawców złodziejstwa nie wykryto dotychczas. 

“; Archiv památníku Buchenwald, 77-2-23 a 77-2-114 
214 V překladu Náš hlas 
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v pocitech netrpělivosti, kdy budou navráceni domů, ale zároveň se jich ptá, zda je nutné 

vytvořit v zemi chaos, kdyby vězni začali s jednotlivými neorganizovanými návraty sami. 

Upozorňovala, že repatriační komise ve Vídni má momentálně za úkol navrátit na 400 000 

Jugoslávců z Německa. Tak jako v ostatních časopisech se zde můžeme setkat s příběhy 

bývalých vězňů, jak se například dostali do tábora. Výbor nabádá k udržování řádu a disciplíny, 

neboť se po osvobození u jugoslávských vězňů objevil nepořádek, špína, opilství a sexuální 

zhýralost. Vyzývá tak i jugoslávskou mládež, že nemoci (hlavně ty pohlavní) a smrt čeká na 

každém rohu. Upozorňuje, že nemoci roznáší především „demoralizovaná a sexuálně nakažená 

fašistická mládež“. Z táborových událostí výbor zmiňuje například návštěvu Červeného kříže 

17. května 1945, aby se informoval o zdravotním stavu Jugoslávců nebo zvolení kulturního 

výboru, jehož součástí bylo vytvoření sekce pěvecké, hudební, žurnalistické, ale i školy pro 

negramotné. Po grafické stránce má časopis text upraven do třech sloupců a nadpisem 

odlišeným velikostně i písmem. Jiné grafické zpracování na dostupných exemplářích se 

vyskytuje jen ve 4. čísle z května 1945, kde se na titulní straně vyskytuje rudá hvězda a velký 

nápis „Živeo Tito“ překrývající ostatní text. Podobné nápisy můžeme spatřit na jiné straně: „Smrt 

fašizmu! Sloboda narodu!“. Časopis se obsahově odlišuje od ostatních přidáním vlastní tvorby, 

jako například fejeton zachycující fiktivní rozhovor mezi sochami Schillera a Goetha stojícími 

nad troskami Výmarského divadla, ve kterém si říkají, že se svět měl a má přidat ke 

komunistické straně, protože ta jediná vede lidské masy správně a spravedlivě nebo bajka o 

opilém kozlovi: 

„Opilý kozel 

Kozel je velmi zvědavé zvíře. Chce všechno vidět a všechno olíznout. Jednoho dne, když se 

přehraboval v pastýřově brašně, našel láhev vína. 

"Nepij to!" varovaly ho kozy, které se kolem něj shromáždily. 

Kozel lhostejně mávl nohou a řekl: Kdo pije, umírá, a kdo nepije, také umírá. Proto se napijme!" 

"Nikdy!" kozy se ho snažily přesvědčit. "Nesmíme pít opojné nápoje nejen proto, že si tím 

škodíme, ale především proto, že tím prospíváme svému úhlavnímu nepříteli." 
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Kozel se vysmíval a ani veškeré přemlouvání ho nepřesvědčilo o smutných následcích opilosti. 

Vyprázdnil láhev do poslední kapky. 

O několik minut později se kozel začal potácet a volat: "Kde je vlk, abych ho sežral?" 

Kozy ho uklidňovaly, ale on se natřásal ještě víc: "Teď ať přijde ta příšera. Roztrhám ho na 

kusy!" 

Kozy ho táhly k domovu. Ale on se vzpíral a křičel ještě urputněji: "Ať přijde vlk, abych ho mohl 

roztrhat a sežrat! Takhle ho sním! A zalapal po dechu, aby ukázal své nesmírné hrdinství. Zakopl 

a spadl do příkopu. 

Vlk zaslechl v dálce kozí křik a jedním dechem se rozběhl. Všechny kozy utekly a zachránily se. 

Jen opilý kozel ležel bezmocně v blátě a ani neřekl "buď", když ho vlk popadl a sežral. 

Vlk si olízl rty a vzdychl: 

"Kdyby všichni malí pili víno, svět by byl velkou hostinou pro vlka!“215 

 

 

 

 

 
215 originál – „Pijani kozel – Kozel je zelo radovedna žival. Vse bi rad videl in vse oblizal. Neki dan, ko je stikal 

tudi po pastirjevi torbi je našel steklenico vino. "Ne pij!" so ga svarile koze, ki so se zbrale okrog njega. 

Brezbrižno je zamahnil kozel z nogo in dejal: Kder pije umre in kdor ne pije tudi umre. Zato pijmo!" "Nikar!" so 

ga poskušale pregovoriti koze. "Ne smemo piti opojnih pijač le radi tega, ker s tem škodujemo sebi, ampak 

predvsem zato, ker s tem koristimo svojemu krvnemu sovražniku." Posmehoval se je kozel in vse prigovarjanje ga 

ni prepričalo o žalostnih posledicah popivanja. Izpraznil je steklenico do poslednje kaplje. Nekoliko minut 

pozneje se je kozel začel opotekati in razgrajati: " Kje je volk, da ga požrem?" Mirile so ga koze, a on se je še 

huje drl: "Sedaj naj pride ta pošast. Raztrgam ga na drobne koščke!" Vlekle so ga koze proti domu. Toda on se je 

otepal in še bolj togotno kričal: "Naj pridje volk, da ga raztrgam in požrem! Takole ga požrem!" in hlastnil je po 

zraku, da bi pokazal svoje neizmerno junaštvo. Pri tem pa se je spotaknil in prevrnil v cestni jarek. Volk je iz 

daljave slišal kričanje kozla pa je pridirjal v eni sapi. Vse koze so zbežale in se rešile. Le pijani kozel je brez moči 

obležal v blatu in ni rekel niti "be", ko ga je zgrabil volk ter požrl. Oblizal se je volk in vzdihnil: "Če bi vino pila 

vsa drobnica, svet bi volku bila bajna veselica!"; Archiv památníku Buchenwald, 77-2-83 a 77-2-89 



62 

5.2.4 Ruský časopis – клич свободы216 

 

Časopis, vydávaný ruskou sekcí buchenwaldského výboru vycházel jen občasně. První číslo 

vyšlo 14. dubna 1945 a podle dochovaných dvou exemplářů třetího čísla z 18. dubna a šestého 

čísla z 1. května 1945 byl v porovnání s ostatními táborovými časopisy bohatě ilustrován. 

Časopis byl vyhotoven v plachtové verzi velikosti A1 archu pevného papíru, pravděpodobně 

k rozvěšení na bloku. Příspěvky byly psány ručně, děleny do několika sloupců a skládaly se 

z děkovných článků směřovaných Rudé armádě a Stalinovi, proslovů světových vůdců, příběhů 

vězňů z doby osvobozování tábora, zápisů ze schůzí ruského výboru, nařízení táborového 

komitétu i táborového velitele a dalších témat. Zmíněné ilustrace jsou kreslené tužkou, text je 

psán v azbuce. Ve třetím čísle nalezneme podobizny dvou sovětských vojáků, zpřetrhané okovy 

a pohled z osvobozeného tábora Buchenwald na volně se procházející vězně poničeným 

ostnatým drátem poblíž hlídkové věže. V šestém čísle nalezneme Stalinův portrét a dokonce i 

sérii obrázků typu komiksového stripu zesměšňující nacistickou armádu. Tyto karikatury dělají 

z ruského časopisu mezi ostatními táborovými unikátní, jelikož ani v československém „TRNu“, 

časopisu zaměřeném na satiru a určenému k odlehčení táborové atmosféry, se podobné prvky 

nevyskytovaly. Motiv sovětského nože, jak krájí chobotnici ve tvaru hákového kříže, 

zpodobňující Adolfa Hitlera, ležícího na umrlčích lebkách provází oba exempláře v nadpisu 

časopisu. Zbylá dvě vydání prvního čísla ze 14. dubna a pátého čísla z 23. dubna 1945 jsou 

dostupná v archivu památníku Buchenwald pouze v německém přepisu výtahu textu. Pro 

představu zde uvádím překlad výzvy táborového výboru ruské sekce z prvního čísla z 14. dubna 

1945: 

„V této výzvě vyzýváme, aby nedocházelo k dezorganizaci, demoralizaci, nedisciplinovanosti, 

rabování a opilství, které nejsou hodny sovětského člověka a jen pomáhají nepříteli. Táborový 

výbor upozorňuje všechny ruské soudruhy, že jakákoli dezorganizace, rabování nebo pití 

alkoholu budou považovány za nepřátelský čin. Táborový výbor vyzývá všechny soudruhy ve 

 
216 V překladu Volání po svobodě 
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zbrani, aby neztráceli politickou a morální tvář sovětského občana a posilovali bojového ducha 

a uvědomělou disciplínu.“217. 

 

 

5.2.5 Španělské časopisy 

Mundo Obrero218 

 

Redakci pro tento časopis představoval španělský táborový výbor. Jeho jediné dva exempláře 

prvního čísla z 1. května 1945 jsou uloženy v archivu památníku Buchenwald a není tudíž jisté, 

zda výbor vytvořil i další vydání. Mezi sebou se liší grafickou úpravou – nadpis na titulní straně 

a ilustrace vlajkonoše na straně druhé jsou u vydání, které bylo patrně vyvěšeno na bloku, 

vybarvené křídou. Pruhy na vlajce jsou vybarveny po vzoru druhé republiky Španělska z let 

1931–1939 – červená, žlutá a fialová. Druhý exemplář je pouze černo-bílý. Text článků je psán 

ve španělštině a je většinou uspořádán do dvou sloupců až na výjimku zápisu z událostí 1. května 

v táboře, kde text rozdělen do sloupců není a v pozadí textu je zmíněný vlajkonoš. V časopise 

pak můžeme spatřit další jednoduché ilustrace, jako například vlajky s velkou hvězdou u článku 

informujícím o stranickém shromáždění v Buchenwaldu, nebo autobusu a letadla u textu týkající 

se odchodu bývalých vězňů z tábora.  Časopis otevřeně vystupuje proti generálu Francovi, 

autoritativnímu politikovi mezi roky 1939 až 1975. Vzpomíná na hlad a teror ve Španělsku pod 

jeho vedením, vyzývá čtenáře k boji proti němu a zároveň doufá v pomoc antifašistů ve světě, 

konkrétně Američanů a Britů, v boji proti tomuto režimu. Dny 1. a 2. května vyhlašuje dny boje 

proti Francovi a Falanze. Časopis dále informuje čtenáře o brzkém odchodu bývalých vězňů a 

 
217 originál – „Aufruf des Lagerkomitees der russischen Sektion: In diesem Aufruf wird dazu aufgerufen, keine 

Desorganisation, Demoralisation, Disziplinlosigkeit, Plündereien und Saufgelage zuzulassen, die eines 

Sowjetmenschen nicht würdig sind und nur dem Feind helfen. Das Lagerkomitee warnt alle russischen Genossen, 

dass jegliche Desorganisation, Plünderei oder Sauferei als feindliche Tat betrachtet wird. Das Lagerkomitee ruft 

alle Kampfgenossen auf, nicht das politische und moralische Antlitz eines Sowjetbürgers zu verlieren und den 

Kampfgeist und die bewusste Disziplin zu stärken.“; Archiv památníku Buchenwald, 71-17-1,2 a 77-2-17,18 
218 V překladu Dělnický svět 
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do té doby se přítomní Španělé musí sjednotit a udržet morálku v táboře. Na závěr redakce 

zdraví a děkuje všem buchenwaldským komunistům, jednotkám americké a Rudé armády, 

soudruhu Stalinovi a vůdci komunistické strany Španělska v táboře, Nietovi, za jeho organizační 

práci v Mezinárodním výboru. Časopis Mundo Obrero je časopis, který vznikl už v roce 1930 a 

je vydáván dodnes. Zmíněný nadpis v úvodu časopisu je identický s ostatními výtisky ve světě 

v té době. Po druhé světové válce vycházel v exilu a v současnosti je vydáván jako měsíčník, 

který obsahuje články a zprávy o aktuálních společenských a politických otázkách, rozhovory, 

události, komentáře ke knihám a informace o práci komunistů ve Španělsku a ve světě a je to 

nejdůležitějším médiem komunistické strany Španělska219. Aby čtenář lépe pochopil povahu 

stylu časopisu, uvádím zde překlad zmíněného článku o návratu vězňů: 

„V předvečer našeho pochodu -  

Milí krajané, blíží se čas našeho odjezdu do Francie. Všichni z toho cítíme spravedlivou a velkou 

radost. Nacistické utrpení pro nás skončilo. Chystáme se připojit k našim příbuzným a přátelům, 

k celé mase Španělů, kteří ve Francii věnují veškeré své úsilí práci na znovudobytí Španělska. 

Pochodujeme se zaměřením na Španělsko a společně se všemi španělskými vlastenci se přímo 

zapojíme do boje, který náš lid vede proti Francovi a Falanze. Ani na okamžik nesmíme 

zapomenout na dílo znovudobytí Španělska. Náš pobyt ve Francii bude tedy pouze příležitostný. 

Na druhou stranu je naší povinností varovat naše vlastence před přesvědčením, že tento krátký 

pobyt ve Francii může být snadný a pohodlný. Situace v této zemi se nevyvíjí tak, jak bychom si 

přáli. Program skutečných strůjců osvobození Francie, tedy Národního výboru odboje, není 

plně naplňován a dokonce jsou činěny pokusy zabránit mužům odboje, aby zákonnými 

prostředky obsadili funkce, na které je jejich účast v boji opravňuje a které jim byly uděleny vůlí 

lidu. Navíc se zdá, že je zde záměr nastolit diktaturu osobní povahy. Proto zůstává mnoho 

problémů francouzského života nevyřešeno. Černý trh je v plném proudu. Chybí základní 

potřeby. Kilogram chleba stojí 7,50 fcs. Oblečení a boty se shánějí obtížně. 

 
219 Mundo Obrero. Mundoobrero.es [online] 
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Proto si nedělejme marné iluze, že to budeme mít těžké a že je možné, že strávíme nějaký čas v 

koncentračních táborech. Neměli bychom se tím nechat odradit ani zaskočit, ale naopak by nám 

to mělo sloužit jako podnět k překonání všech obtíží a k co nejrychlejšímu zapojení do aktivního 

boje za znovudobytí Španělska, neboť jen tak můžeme najít řešení všech problémů národního 

života, které nám umožní vést důstojný, lidský a svobodný život. 

Kupředu, krajané, na cestu boje za znovudobytí Španělska.“220. 

 

 

Reconquista de España 221 

 

Z dochovaného jediného exempláře z Vojenského historického archivu nelze s jistotou říct, 

kolik čísel výtisků tento časopis měl. První číslo bylo vydáno redakcí španělského národního 

výboru 22. dubna 1945 a archivní exemplář s dochovanými dvěma stránkami odkazuje i na 

 
220 originál – „En vísperas de nuestra marcha – Se acerca, queridos compatriotas, la hora de nuestra partida a 

Francia. Todos experimentamos por ello una justa y gran alegría. El suplicio nazi ha terminado para nosotros. 

Vamos a reunirnos con nuestros familiares y amigos, con toda la masa de españoles que en Francia dedican 

todos sus afanes a la obra de la Reconquista de España. Nosotros marchamos con nuestras miras puestas en 

España y junto con todos los patriotas españoles vamos a participan directamente en la lucha que nuestro 

Pueblo sostiene contra Franco y la Falange. La obra de la Reconquista de España no debe alejarse ni un solo 

momento de nuestra mente. Nuestra permanencia en Francia será pues circunstancial. De otra parte, es un 

deber nuestro poner en guardia a nuestros compatriotas contra la creencia de que esa corta permanencia en 

Francia pueda ser fácil y cómoda. Las cosas en aquel país no marchan como sería de desear. El programa de 

los verdaderos artífices de la liberación de Francia, o sea, el Comité Nacional de la Resistencia, no se aplica 

íntegramente, incluso se trata de impedir por medios nada lícitos que los hombres de la Resistencia ocupen los 

cargos a que su participación en la lucha les hace acreedores y que la voluntad popular les otorga. Más aún 

parece ser que existe la intención de querer establecer una dictadura de tipo personal. Es por esto que muchos 

problemas de la vida francesa quedan aún sin resolver. El mercado negro está en pleno apogeo. La carestía de 

los artículos de primera necesidad se hace sentir. El kilo de pan cuesta 7,50 fcs. Los artículos de vestido y 

calzado se encuentran difícilmente. Por consiguiente, no nos forjemos ilusiones vanas, vamos a tropezar con 

dificultades y existe la posibilidad de que permanezcamos algún tiempo en campos de concentración. No 

debemos amilanarnos ni sorprendernos, sino al contrario, esto debe servirnos de estímulo para superar todas las 

dificultades e incorporarnos lo más rápidamente posible a la lucha activa por la Reconquista de España, pues 

solo así podremos dar solución a todos los problemas de la vida nacional, que nos permita llevar una vida digna, 

humana y libre. Adelante pues, compatriotas, por el camino de la lucha hacia la Reconquista de España.”; 

Archiv památníku Buchenwald, 77-2-22 
221 V překladu Znovudobytí Španělska 
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stranu 5, proto usuzuji, že exemplář není kompletní. Přesto si však čtenář může udělat představu 

o povaze časopisu z editoriálu a třech článků vyjadřujícími se k upomínce padlých, budoucnosti 

Španělska a k mírové konferenci v San Franciscu. Časopis měl také podtitul „Místní dodatek k 

Buchenwaldu“222. V úvodníku se redakce obsáhle vyjadřuje ke kolektivní práci všech 

přítomných Španělů, chválí ji a příspěvky k ní od španělského delegáta v Mezinárodním výboru 

a vyzývá k setrvání v solidaritě mezi vězni, která vznikla za doby nacistické nadvlády nad 

náborem. Vyzdvihuje jednotného ducha a důstojné chování ostatních národů a žádá Španěly 

v zájmu všech dodržovali hygienu a přispívali k posílení vazeb s ostatními národy pomocí 

Mezinárodního výboru pro přípravu boje proti Franciscu Francovi a Falanze223. V dalších 

částech časopisu krátce oslavuje událost osvobození americkou armádou a antifašisty 

přítomnými v táboře, vzpomíná na padlé při obraně tábora. Otevřeně znovu vystupuje proti 

politice generála Franca a doufá, že když v době uveřejnění článku je fašismus na pokraji 

zániku, pomůže svět v rozbití i této pevnosti útlaku. Z grafické stránky se jedná o jednoduchou 

úpravu, se kterou se můžeme setkat i dalších španělských táborových periodik. Na úvodní straně 

můžeme vidět vyobrazení symbolu dobývání – urostlého vlajkonoše, který s puškou v ruce 

patrně vede zástup lidí v pozadí. Menší ilustrace pak můžeme spatřit na druhé straně – drobná 

karikatura překvapeného člověka a předmětu ve tvaru kvádru nad ním, která má na sobě iniciály 

U.N., zkratka pro Union Nacional224, vztahujícímu se k článku boje proti fašismu a Francovi a 

obrázek stožáru s vlajkami Sovětského svazu, Velké Británie a Spojených států amerických, 

vztahujícímu se ke zprávám z konference v San Franciscu, odposlechnutým z rádia Moskva. 

Text časopisu byl řazen do jednoho až dvou odstavců oddělenými čarami a psaným ve 

španělštině omezenou diakritikou225. Zde uvádím úryvek z úvodníku: 

„Pokud si vzpomeneme na krutost nacistického režimu uvnitř tábora, pochopíme, jakým 

obrovským obtížím a rizikům jsme museli při naší ilegální práci čelit. Přesto jsme všichni věděli, 

jak splnit jednu z nejsvětějších povinností, která nám byla vůči Španělsku uložena: ustanovení 

 
222 Přeloženo z „Suplemento local de Buchenwald“ 
223 Falanga = fašistická strana Španělska 
224 Národní unie, v tomto případě patrně odkaz na táborový národní výbor 
225 i když se v textu vyskytují speciální znaky, typické pro španělskou abecedu, byla diakritika často vynechávána 
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Výboru NÁRODNÍHO SDRUŽENÍ. Díky němu bylo možné posílit to, co bylo vzhledem k 

nejistému životu na venkově naprosto nezbytné: solidaritu. S ním [výborem] bylo trápení méně 

citelné, jak tomu bývá vždy, když se sdílí bratrsky.“226 

 

 

Alianza 227 

 

Časopis s podtitulem „Hlas mladých v Buchenwaldu“228 se ve vojenském archivu nachází, tak 

jako časopis Reconquista de España, pouze v jednom exempláři prvního čísla, tedy není bohužel 

jasné, zda byl vydáván i později. Časopis není datován, však podle poměrně brzkého odjezdu 

španělských bývalých vězňů a velmi podobné grafické úpravě jako u časopisu Reconquista de 

España, můžeme předpokládat, že vyšel v dubnu 1945. Mladí Španělé v rámci organizace 

Sjednocené socialistické mládež na těchto stránkách formulovali svůj program složený ze třech 

hlavních bodů: 

1. Politický bod – Naplnění potřeby vysvětlit mladým Španělům proces boje proti fašismu 

a přípravy na svržení Francova režimu a Falangy 

2. Kulturní b. – Organizace tříd a kulturních skupin 

3. Sportovní b. – Fyzické posilování k vytvoření zdravé mládeže a k vojenské přípravě 

s cílem znovudobytí Španělska 

 
226 originál – „Si recordamos la crueldad nazi en el régimen interior del campo, comprenderemos las enormes 

dificultades y riesgos sorteados durante nuestro trabajo ilegal. A pesar de ello, todos supimos cumplir con uno 

de los más sagrados deberes que cara a España se nos imponía: La constitución del Comité de UNION 

NACIONAL. Gracias a esto, pudo ser reforzado lo que, dada la vida precaria del campo, era absolutamente 

necesario: La Solidaridad. Con ella, las miserias se hacían sentir menos como sucede siempre que aquellas se 

sobrellevan y comparten fraternalmente.”; VÚA – Sbírka Koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), 

karton č.2, inv.č. B14 
227 V překladu Spojenectví 
228 přeloženo z „Portavoz de los jóvenes de Buchenwald“ 
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Dále informují o novinkách ze Španělska o Francově podpoře nacistického Německa, o 

schválení státního rozpočtu SSSR na rok 1945 a o vývoji války. Na závěr shrnuje první setkání 

členů organizace J.S.U.229 a o jejích vytyčených úkolech. Jak je tedy vidět, časopis Alianza se 

velmi podobal časopisu Reconquista de España nejen po grafické stránce, ale i názorové. 

Odlišná byla pouze úprava nadpisu časopisu, vyvedená v kreativním geometrickém provedení, 

a ilustrace, k níž jako příklad uvedu vyobrazení tří ozbrojených mladých lidí nakloněných 

v přípravném předklonu, vztahující se k článku příprav na znovudobytí Španělska. Zmíněné 

shrnutí ze setkání členů J.S.U. uvádím pro představu obsahu tohoto vydání: 

„Shromáždění sjednocené socialistické mládeže 

V tomto bývalém koncentračním táboře se konalo první setkání soudruhů z J.S.U. Nejprve bylo 

provedeno historické shrnutí JSU. Vznikla v březnu 1936 sjednocením J.C. a J.S. a položila 

základy pro sjednocení celé španělské mládeže! V současné době drží JSU prapor jednoty v boji 

proti Francovi. 

Poté se diskutovalo o konkrétních úkolech, které je třeba splnit v Buchenwaldu (čekalo se na 

náš návrat do Španělska). 

1) Připravit všechny mladé lidi na znovudobytí Španělska. 

2) Spojenectví se všemi španělskými mladými lidmi v rámci Národní aliance mládeže. 

3) Vytvoření sportovního hnutí 

4) Vytvářet hnutí všeobecné kultury, pořádat kurzy, přednášky atd. 

5) Umělecké festivaly 

 
229 „Juventud Socialista Unificada“ – Sjednocená socialistická mládež 
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Všechny tyto aktivity se budou uskutečňovat v rámci "klubů mládeže", které byly na blocích 

zřízeny. Shromáždění JSU je pozvánkou pro všechny mladé lidi ve Španělsku ke sportu, ke 

studiu, ke SPOLKU MLADÝCH LIDÍ – Bravo soudruzi z JSU.“)230 

 

 

5.2.6 Francouzský časopis – La France Libre 231 

 

Pod vedením francouzského národního výboru vycházel do odjezdu Francouzů z tábora časopis 

La France Libre. Z dochovaných třech výtisků čísla 1 až 3 můžeme soudit, že šlo o deník 

s pevně danou strukturou a grafickou úpravou. První číslo z 18. dubna 1945, tak jako i pozdější, 

bylo vydáno na jednu stránku potištěnou z obou stran a s názvem časopisu zvýrazněným do 

barev francouzské trikolory. Jak písmo názvu, tak podtitulu „Orgán osvobozených 

v Buchenwaldu“232 je provedeno kapitálkovým, umělecky zpracovaným písmem. Text časopisu 

byl pak řazen do jednoho až dvou sloupců, témata oddělena mezerou, kratší zprávy třemi 

písmeny „x“ a nadpisy podtrženy jednoduchou čarou.  

 
230 originál – „Asamblea de la juventud socialista unificada - Los camaradas de la J.S.U. han celebrado una 

primera reunión en este ex-campo de concentración. En primer lugar se hizo un resumen histórico de la JSU. 

Creado en marzo de 1936 por unificación de la J.C. y de la J.S. sentó las bases de la unifición de toda la Juventud 

Española! En la actualidad la JSU mantiene la bandera de la Unidad en la lucha centra Franco. Después se 

estudiaron las tareas concretes a realizar en Buchenwald (esperando nuestro vuelta a España). 

1) Preparar a todos los jóvenes par la Reconquista de España; 2) La Alianza con todos los jóvenes españoles, 

dentro de la Alianza Nacional de la Juventud; 3) Crear un movimiento deportivo; 4) Crear un movimiento de 

cultura general, organizando clases, conferencias, etc.; 5) Festivales artísticos 

Todas estas actividades se manifestarán través de los "Clubs de la Juventud" que se han constituido en los Bloks. 

La Asamblea de la JSU es una invitación a todos los jóvenes España al deporte, al estudio a LA ALIANZA DE 

LOS JOVENES - Bravo camaradas de la JSU.“; VÚA – Sbírka Koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-

1945), karton č.2, inv.č. B14 
231 V překladu Svobodná Francie 
232 přeloženo z „Organe des libères de Buchenwald“ 
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V úvodníku redakce vyslovuje přání, aby tento časopis neměl četných vydání, neboť poslední 

vydání bude v den repatriačního odjezdu. Následuje informace o provedení prvních pohřbů 

v táboře a prvních odjezdů pro čtyři členy francouzského výboru. Na závěr se čtenář setká 

s pravidelnou rubrikou s názvem „Ozvěny“233, kde v prvním čísle redaktoři informují čtenáře, 

například že do táborové kapely se shání hráč na akordeon nebo že novým velitelem tábora se 

stal major Lorenz C. Schmul. Ve druhém čísle redakce upomíná čtenáře na tragédie, které bývalí 

vězni prožili a až se budou vracet zpět ke svým rodinám a zaměstnáním, aby nezapomněli a své 

zkušenosti předávali i dál. Výbor Francouze také žádá, aby před zmíněným návratem domů 

pokračovali ve zlepšování situace v táboře, neupadali do neaktivity a nesmiřovali se 

s negativním hodnocením francouzského národa od ostatních. Časopis dále přináší rozhovor 

s představitelkou francouzského Červeného kříže o jejich poslání a příběhu cesty do tábora a 

reportáž návštěvy pacientů v nemocnici bývalých kasáren SS, kde se v té době nacházelo na 325 

pacientů, z nichž téměř čtvrtina byli Francouzi, a jež byli evaluováni, zda vydrží brzký 

repatriační transport. Na závěr druhého čísla v rubrice Ozvěn se redakce ptá, zda čtenář ví, že 

tábor Buchenwald jmenoval Etterberg a zároveň vysvětluje proč byl název změněn. Třetí číslo 

se skládá jedné strany, na které se redakce vyjadřuje ke vzpomínkové akci, která se udála 

navečer 19. dubna, a přiloženého zvláštního letáku s názvem „S komunistickou stranou“234 a 

podtituly „Propagace Buchenwaldu/ Stoupencům Národní fronty/ Sympatizantům strany/ Všem 

poctivým vlastencům“235. 

V doprovodném letáku byl otištěn vzkaz všem přítomným komunistům, aby nezapomněli na 

vzájemné vztahy, které v táboře vznikly, aby zůstali silní a věrni lepší budoucnosti. List byl 

proveden v černobílé verzi, přesto se však od francouzského deníku graficky odlišoval. Kromě 

odlišného typu písma názvu se zde vyskytuje i vyobrazení muže nesoucí francouzskou vlajku, 

jejíž pravé části se nachází symbol překříženého srpu a kladiva. 

 
233 přeloženo z „Echos“ 
234 přeloženo z „Avec le parti communiste“ 
235 přeloženo z „Avec le parti communiste/ Promotion Buchenwald/ Aux Adhérents du front national/ Aux 

Sympathisants du parti/ A tous les patriotes honnêtes“ 
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Pro představu obsahu francouzského deníku zde uvádím text článku informující o proběhlých 

pohřbech francouzských vězňů zemřelých po osvobození: 

„První pohřby v Buchenwaldu. 

V tomto prvním týdnu svobody chtěla smrt vyvolat smutné vzpomínky. V neděli zemřeli dva naši 

francouzští kamarádi a včera večer se kolem dvou rakví v barvách trikolory sešla na náměstí 

téměř tisícovka našich lidí. Vytvořil se dlouhý průvod, který prošel bránou a stoupal po té těžké 

cestě, kde trpělo tolik našich lidí. Když delegát francouzského Komitétu mluvil o francouzském 

hřbitově v Buchenwaldu, když připomínal urážlivé pohrdání nacistů smrtí, všichni jsme si 

vzpomněli na tisíce mrtvol, které se mísí o kus dál na dně strašlivých masových hrobů, a na toto 

krematorium, dnes již vyhaslé, symbolický domov Hitlerovy humanity. Osvobozením však smrt 

nepochybně dokončila své dílo a osvobození zachrání ty, které buchenwaldské utrpení tak krutě 

poznamenalo.“236 

 

 

5.2.7 Italský časopis – Italia237 

 

První číslo tohoto časopisu s podtitulem „svobodná, demokratická a antifašistická“238 vydal 

italský národní výbor 27. dubna 1945 a právě tento výtisk se dochoval jako jediný ve Vojenském 

historickém archivu. Na čtyřech stránkách výbor zveřejňuje svoje postoje, vyjadřuje se ke 

 
236 originál – „Premières Obsèques à Buchenwald. En cette première semaine de liberté la mort a voulu réveiller 

de tristes souvenirs. Deux de nos camarades français sont morts dimanche et hier soir près d'un millier des 

nôtres sont montés sur la place d'appel, autour de deux cercueils tricolores. Un long cortège est forme, a franchi 

la porte et a gravi cette dure route des commandos ou tant des nôtres ont souffert. Quand le délègue du Comiti 

Français a parlé de ce cimetière français de Buchenwald, quand il a évoqué le mépris injurieux des nazis devant 

la mort nous avons tous songes aux milliers de cadavres enchevêtres un peu plus loin au fond d'horribles fosses 

communes et a ce crématoire aujourd'hui éteint, foyer symbolique de l'humanité hitlérienne. Mais avec la 

délivrance la mort a sans doute fini son œuvre et la libération sauvera ceux que les souffrances de Buchenwald 

ont si durement marques. “; VÚA – Sbírka Koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), karton č.2, 

inv.č. B14 
237 V překladu Itálie 
238 přeloženo z „libera, democratica e antinacista“ 
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vztahům vůči ostatním přítomným národnostem, oznamuje o událostech v táboře a oslavuje 

osvobození Itálie. Zajímavostí tohoto časopisu je, že v článku s názvem „Naše vztahy s 

německými soudruhy“239 se vyskytuje reakce na článek jiných táborových novin, což v rámci 

těchto časopisů je ojedinělé. V prvním čísle redakci dále upoutaly tři zprávy ze života v táboře 

– o změnách v povolení k opuštění tábora, které bylo vyřešeno následujícím způsobem: denní 

limit povolení národním výborům byla vydávána velitelem tábora a to pouze těm, kteří splnili 

svou povinnost pečovat o zájmy táborové komunity a jen do okruhu šesti kilometrů od tábora. 

Následující den byl vydán stejný počet povolení, kolik byl odevzdán předcházející den večer. 

Druhou zprávu, kterou redakce otiskla na stránkách svého listu bylo vyrozumění o vytvoření 

výboru pro přípravu oslav 1. máje. V rámci programu bylo plánován hudební doprovod táborové 

kapely, setkání všech národností na „apelovém“ náměstí a folklorní festival večer. Třetí zprávou 

redakce informovala čtenáře o probíhajícím natáčení dokumentující zločiny spáchané nacisty a 

že v táborovém kině budou promítány americké filmy, však lístky na ně obdrží pouze ti, kteří 

splnili svou povinnost vůči mezinárodní táborové komunitě. Časopis uzavírá vydání 

stránkovým článkem oslavujícím osvobození i zbytku Itálie, tedy včetně severských měst, která 

byla do té doby pod nadvládou Benita Mussoliniho. Vyzdvihuje dvouleté úsilí partyzánů, které 

za pomoci spojeneckých vojsk vedlo k prolomení bojové fronty až k následnému osvobození. 

Po grafické stránce je toto vydání velmi jednoduché, v černobílém provedení na pevném papíře. 

Text je na rozdíl například od španělských časopisů zarovnán jen do jednotného sloupce 

s občasnými přesahy okrajů, témata oddělena mezerou nebo přerušovanou čarou a nadpisy 

podtrženy. Jediným ozvláštňujícím grafickým prvkem je nadpis časopisu „Italia“ a podtitul 

„libera, democratica e antifascista“, provedený tučným písmem. Pro zvýraznění již zmíněné 

zvláštnosti tohoto vydání v podobě reakčního článku na jiné táborové noviny zde uvádím jeho 

přeložený úryvek: 

„Naše vztahy s německými soudruhy 

 
239 přeloženo z „I nostri rapporti con i camerati tedeschi“ 
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V táborových novinách českého výboru vyšel článek s názvem – Naše vztahy s německými 

soudruhy. 

V úvodu článku se píše, že jakmile opadlo počáteční nadšení z osvobození, začaly se z mnoha 

stran ozývat hlasité buňky: "Kdy si vyřídíme účty s lidem? Ne s Němci venku, ale s našimi 

bývalými kamarády." 

V článku se uvádí, že považuje za svou povinnost zaujmout k této otázce stanovisko. Připomíná, 

kolik toho němečtí soudruzi během dlouhých let zanedbávání pod nacistickým terorem udělali 

ve prospěch mezinárodního společenství a jaké byly výsledky této práce: Jak si vysvětlujete, že 

v táboře byly zbraně a že se jim podařilo tábor obsadit, když přišli spojenci? Jak si vysvětlujete, 

že jednotlivé nacistické výbory byly schopny začít pracovat ihned po osvobození? Jak si 

vysvětlujete, že Američané byli schopni po svém příchodu najít 21 000 vězňů místo opuštěného 

tábora? A mnoho dalších věcí by se ještě dalo položit. Předpoklady všech těchto skutečností 

vytvořili němečtí soudruzi ve spolupráci s mezinárodním společenstvím během dlouhé a 

nebezpečné práce. (…)“240 

5.2.8 Belgický časopis – Bevrijding 241 

 

Z belgického táborového časopisu se ve Vojenském historickém archivu dochovalo pouze druhé 

číslo vydané 22.4.1945. Tento časopis s podtitulem „Zpravodaj Belgičanů v Buchenwaldu“242 

 
240 originál – „I nostri rapporti con i camerati tedeschi – Lagherzeitung del comitato ceco, ha pubblicato un 

articolo oi fono titolo - I nostri rapporti con i camerati tedeschi. L'articolo di fondo comincia osservando che 

appena i primi entusiasmi per la liberazione si furono calmati, si cominciarono a sentire da parecchie parti celle 

vocis "Quando salderemo i conti con i to deschi? Non con i tedeschi di fuori, ma con i nostri ex-camerati". 

L'articolista afferma di considerare suo dovere prendere posizione su questa questione. Egli ricorda quanto i 

camerati tedeschi hanno fatto in vantaggio della comunità internazionale in lunghi anni di lavoro sotto il terrore 

nazista e i risultati di questo la voro: come si spiega il fatto che ci fossero armi nel campo e che si sin potuto 

occupare il campo alla prima dell'arrivo degli al loati? come si spiega che i singoli Comitati nazionali abbiano 

po tuto entrare in funzione subito dopo la liberazione? che gli americani abbiano potuto trovare al loro arrivo 

21000 prigionieri an ziché un campo deserto? E molte altre cose si potrebbero ancora chiedere. Le premesse di 

tutti questi fatti furano create in un lungo, pericoloso lavoro dai camerati tedeschi in collaborazione con la 

comunità internazionale. (…)“; VÚA – Sbírka Koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), karton č.2, 

inv.č. B14 
241 V překladu Osvobození 
242 přeloženo z „Bulletijn der Belgen in Buchenwald“ 
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měl velmi zajímavé provedení nadpisu časopisu ve formě kapitálkového písma podtrženým 

přerušeným řetězem s okovy. Text byl řazen do jednotného sloupce bez ilustrací kromě v již 

zmíněném nadpisu. I když redakce v článcích časopisu mluví za všechny Belgičany v táboře, 

jednalo se patrně o jeden z dalších informačních toků belgického národního výboru. Z druhého 

čísla se zachovala pouze jedna stránka z obou stran potištěna a obsahující pouze dva články – 

první je tvořen prohlášením Belgičanů v Buchenwaldu a druhý je otištěný projev Henri 

Glineura, poslance Komunistické strany Belgie bývalým vězňům tábora odvysílaný 19. dubna 

1945 při jeho odchodu243. Pro poničení dochovaného výtisku je dokument téměř nečitelný, však 

zmíněný text projevu je možné dohledat i v publikaci Buchenwald varuje244.  

  

 
243 VÚA – Sbírka Koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), karton č.2, inv.č. B14 
244 ŽÁK, Jiří, ed. Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 642 
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Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo zmapovat mediální činnosti vězňů koncentračního tábora 

Buchenwald po osvobození tábora v roce 1945. V úvodní kapitole jsem shrnul své cíle, metody 

a pramennou základnu, jež jsem pro práci využil. Zároveň jsem nastínil problematiku práce 

s těmito zdroji. V druhé kapitole jsem se věnoval historii tábora a objasnění, kdo a z jakých 

důvodů byl na takové místo transportován. V téže kapitole se nachází i objasnění zázemí 

z jakého se poté vyvinul táborový systém výborů a vězeňské sebe-kontroly. Následovala 

kapitola, kde na základě dostupných materiálů podrobně popisuji události, které byly obsahem 

periodik vydávaných vězeňskou samosprávou. Pro pochopení tamější atmosféry bylo nutné 

poukázat na vnímání národností v táboře, což se můžeme dočíst ve čtvrté kapitole. Tyto všechny 

kapitoly směřují k páté, ve které popisuji jednotlivá periodika z hlediska obsahu, tedy typu 

sdělovaných informací, grafické úpravě a uvádím názorný příklad uveřejněného článku 

s překladem do češtiny. Řazení titulů jsem zvolil podle kvantity dostupných exemplářů. 

Výjimkou jsou španělsky psané časopisy, které byly ponechány pospolu. V závěru bych chtěl 

shrnout poznatky, ke kterým jsem dospěl na základě zkoumání dostupných periodik a literatury. 

Situace v koncentračním táboře před i po osvobození byla dosti specifická. Jednalo se též o 

tábor zaměřeným pro uvěznění politických a podobně nechtěných osob v nacistickém Německu 

jako například tábor Dachau, avšak události před osvobozením i událost samotného osvobození 

nabývají v případě tábora Dachau mnohem krutějšího charakteru. Když například Jiří Beneš, 

synovec bývalého prezidenta Edvarda Beneše, byl v roce 1943 krátce vězněn v táboře 

Buchenwald, byl pro něj mírnější vězeňský systém tehdejší doby oproti táboru Auschwitz 

velkým překvapením. Vězni s označením zeleného trojúhelníku byli jediní, kdo byli hlídáni 

přímo SSmany, zbytek byl ponechán na starosti táborové správě, kterou měli v rukou političtí 

vězni. Jako příklad Benešových překvapení byl vztah „blokových“ k vězňům, které měli na 

starosti – během práce je sami vedoucí vyzvali, aby si cestou odpočinuli hodinu nebo půl druhé. 

Večer pak ostatní vězni přicházeli k drátům karanténních bloků, aby přinesli cigarety, jídlo a 
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zprávy245. Proto rozhodnutí, zda nižší počet transportovaných vězňů z Buchenwaldu v rámci 

pokusu nacistů o zakrytí jejich zločinů byl zapříčiněn uvědomělou vězeňskou samosprávou 

nebo váháním nacistického vedení, zda nepředat tábor s vězni spojeneckým vojskům pro 

vyjednání svých lepších životních podmínek, nechám na samotných čtenářích. 

Faktem zůstává, že po osvobození se v táboře nacházelo mnoho představitelů politických vězňů, 

z jejichž řad vystoupili tací, kteří se ujali role zástupců svých národů, utvořili národní výbory a 

zprostředkovávali komunikaci mezi vedením a jednotlivými vězni. Z dostupných zdrojů je 

potvrzeno, že každý z národních výborů měl svůj listinný nástroj pro komunikaci s bývalými 

vězni v jejich vlastním jazyce. Výjimkami zůstávají národy Maďarů a Rakušanů, jedinými 

početnějšími národnostními skupinami, ke kterým se mi nepodařilo dohledat odpovídající 

časopis, či zmínku v literatuře. 

Na dochovaných exemplářích můžeme vidět, jak s postupem času stráveném v táboře po 

osvobození se časopisy vyvíjejí. Nepochybně všechny časopisy vycházely ze stejných zdrojů, 

neboť rádiových spojení, ani přijímačů nebylo mnoho, však informací bylo mnoho a každý 

z výborů se zaměřoval na informace týkajících se jejich státu. Vývoj tedy neprobíhal pouze na 

úrovni informační, ale i grafické. Pokud srovnáme německý časopis Buchenwalder 

Nachrichten, který začal být vydáván několik dnů po dubnovém osvobození a jugoslávský 

časopis Naš glas, s prvním číslem vydaným až o měsíc později, rozdíl je patrný. 

Jsem přesvědčen a mou domněnku podporuje Karel Valter ve své vzpomínkové publikaci, že 

pro rutinu, kterou všichni uvěznění museli snášet, se vnímání času stráveném za ostnatým 

drátem stane méně důležitým, až nepodstatným246. K tomuto stavu jistě nepomůže představa, že 

i přestože již nejsou denně nuceni vykonávat příkazů nacistických dozorců, se vězni nemůžou 

vrátit domů kvůli zdlouhavému procesu repatriace. Proto vidím v táborových časopisech i jistý 

symbol útěchy, že si obyvatel tohoto zařízení může přečíst něco ve svém jazyce, vztahujícímu 

 
245 BENEŠ, Jiří, OLIVOVÁ, Věra, ed. a ČÍŽKOVÁ, Jana, ed. V německém zajetí, s. 159,161 
246 VALTER, Karel a VALTEROVÁ, Máša, ed. Ostnaté vzpomínky, s. 146 
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se k aktuálnímu dění ve světě a doma, a tedy i symbolu začátku vnímání událostí 

v chronologické posloupnosti. 

Po prozkoumání obsahu dostupných periodik jediný deník Buchenwalder Nachrichten 

neobsahoval text dotýkající se politických témat, či jiným způsobem moralizující. Všechny 

časopisy byly psány na psacích strojích, manuálně ilustrovány nebo jinak graficky upraveny a 

rozmnožovány cyklostylem, až na ruský časopis клич свободы, který byl psán ručně. Úvodní 

stránka hrála u časopisů důležitou roli. Časopisy měly v drtivé většině originálně graficky 

odlišený název, který doplňovaly i jiné ilustrace. Z úvodu bylo většinou možno vyčíst název 

titulu a další doplňující informace jako číslo nebo datum vydání. Jednotlivé články pak jejich 

autory většinou podepsány nebyly. Skutečnost, že do tábora byli umisťování především vězni 

mužského pohlaví247, mělo také jistě vliv na obsah časopisů. 

K vyjmenování odlišností, které se objevily v táborových časopisech nepocházejících od 

československých autorů, existuje mnoho příkladů. Chtěl bych zde uvést příklad pokusu o 

filmovou recenzi v deníku Buchenwalder Nachrichten, příspěvky bajek jugoslávského časopisu 

Naš glas, stripy karikatur představitelů nacismu v ruském časopise клич свободы a vědomostní 

příspěvek „Věděli jste, že…?“, který nalezneme v Ozvěnách časopisu La France Libre. 

Zajímavé je svým způsobem i vydání španělského časopisu Alianza 248, který jako 

československý časopis Mladé KLB 45 bylo vydáváno redakcí buchenwaldské mládeže. Stylem 

textu si jsou velmi podobné a oba obsahují vyjádření o politických postojích, avšak kde 

španělská mládež uveřejňovala body svého politického programu, tam československá mládež 

uváděla výsledky fotbalového a šachového zápasu. Vzhledem k tomu, že v době mělo být 

v táboře na 900 dětí a nezletilých ve věku od 4 do 18 let249, je až s podivem, že podobných 

časopisů se nedochovalo více. 

Ze všech dochovaných periodik považuji ty československé za unikátní, především výtisky 

humoristického časopisu TRN. Věřím, že i bez znalosti situace v táboře se čtenář těmto vtipům 

 
247 Buchenwald Memorial. Die Toten 1937-1945 Konzentrazionslager Buchenwald [online] 
248 přeloženo z „Alianza“ 
249 CHYTKOVÁ, Aneta. Antonín Kalina, s. 54 
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může zasmát. O mnoho více pak důležitou tuto roli vidím pro tehdejší obyvatele Buchenwaldu. 

Miloslav Matoušek se ve své vzpomínkové publikaci vyjadřuje této nutnosti optimismu takto: 

„Ten [optimismus] velmi mnohým nedával klesati na mysli i ve velmi pochmurných dnech. Žil 

v srdcích i tehdy, když kolem bylo vše bezútěšné. Současně s tímto optimistickým pohledem na 

svět byla to víra v lepší budoucnost, která držela lidi v koncentračním táboře nad hladinou, i 

když již téměř tonuli v přívalu bolesti a hnusu. Mnoho pomáhal překonávati humor, pokud si ho 

lidé v koncentračním táboře ještě udrželi. Samozřejmě byl to často humor velmi drsný, 

přecházející nejednou v sarkasmus. Ale i ten tu byl dobrý.“250 S náznakem humoru jsem se setkal 

jen v podobě karikatur ruského časopisu клич свободы, ale ve formě čtyřech několika 

stránkových vydání obsahující humorné příspěvky reagující na aktuální dění jsem se u žádného 

jiného buchenwaldského časopisu nesetkal. 

Časopisecká tvorba v Buchenwaldu není ojedinělým úkazem na území koncentračních táborů. 

Každý z nich nám může povědět něco o situaci, jak se vězni tehdy cítili, co prožívali a nač 

mysleli. Noviny pak mohly vězňům překonat nelehké chvíle vyčkávání na místech, kde ještě 

před nedávnem prožívali denně ponížení a strach ze smrti. Proto ve čtení a vytváření těchto 

časopisů vidím také jistý projev svobody. Vzpomínka na hrůzy koncentračních táborů by měla 

zůstala živá, abychom se my tak na jejím základě a pomocí kritického myšlení nedostali do 

podobné situace jako tito vězni. 

 

 

 

 

 

  

 
250 MATOUŠEK, Miloslav. Buchenwald, s. 80 
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