
UK Pedagogická fakulta 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

 

Bakalářská práce 

Norimberský proces očima československého delegáta Bohuslava 

Ečera 

Michal Dudáš 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Lubor Václavů 

Praha 2012 



 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci „Norimberský proces očima 

československého delegáty Bohuslava Ečera“ jsem vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího práce s použitím pramenů, literatury a dalších informačních 

zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury na konci mé 

práce. Jako autor práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím tvořením, 

neporušil autorská práva třetí osoby. 

 

V Praze dne:..................................   ........................................  

 podpis autora 

 



 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych touto cestou poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce panu 

doktorovi Luborovi Václavů, za jeho připomínky a cenné rady. 

  



 

 

Obsah 

Úvod .......................................................................................................................5 

1. Mezinárodní vojenský tribunálu v Norimberku....................................................8 

2. JUDr. Bohuslav Ečer ......................................................................................... 14 

2. 1. Osudy JUDr. Bohuslava Ečera před válkou a v exilu ................................. 14 

2. 2. Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců . 21 

3. JUDr. Bohuslav Ečer ve funkci delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců

 ............................................................................................................................. 26 

3. 1. JUDr. Bohuslav Ečer stíhá a vyslýchá válečné zločince ............................. 26 

3. 2. Československý příspěvek k žalobě spojenců ............................................ 36 

3. 3. Symbol československé stíhající spravedlnosti .......................................... 39 

4. Generál JUDr. Bohuslav Ečer po rozpuštění Mezinárodního vojenského tribunálu 

v Norimberku ........................................................................................................ 46 

Závěr .................................................................................................................... 50 

Seznam zkratek ..................................................................................................... 53 

Prameny a literatura .............................................................................................. 55 

Anotace................................................................................................................. 58 

Seznam příloh ....................................................................................................... 59 

Přílohy .................................................................................................................. 63 

Obrazová příloha ................................................................................................... 70 

 



 

- 5 - 

 

Úvod 

Cílem mé bakalářské práce bylo sledovat klikatou a pestrou životní pouť 

výjimečného člověka, jakým byl prof. JUDr. Bohumil Ečer, československý 

právník a politik. Zejména jsem se chtěl zaměřit na jeho úlohu v procesu trestání 

válečných zločinců po skončení druhé světové války. Jaká byla vůbec úloha a vliv 

Československa, zastupovaného právě Ečerem, v procesu vypořádání se 

s válečnými zločiny pomocí práva? Právě toto je otázka, na kterou jsem se snažil 

najít odpověď ve své práci.  

Práci jsem rozdělil do čtyř oddílů. V prvním se pokusím přiblížit samotný 

proces, který vedl k nalezení způsobu, jak se vypořádat s válečnými zločinci. Jak 

bylo důležité, aby spojenecké státy, tak kulturně a politicky rozdílné, našly 

společnou řeč. V druhé části se budu snažit vylíčit osudy Bohuslava Ečera předtím, 

než byl pověřen prací na stíhání a trestání válečných zločinců. Ve třetí, stěžejní části 

této práce, jsem se pokusil ukázat, jakým způsobem se Československo podílelo na 

ustavení mezinárodních právních principů trestání válečných zločinců. Chtěl bych 

zde ukázat význam teorií Bohuslava Ečera a jeho příspěvek k této problematice. Ve 

čtvrté části jsem se pokusil vylíčit osud Bohuslava Ečera, po únoru 1948. Na jeho 

případu se budu snažit demonstrovat hrůznost tehdejšího režimu v Československu. 

Nezbytnou součástí mé práce jsou také přílohy. Vytvořil jsem přehled všech 

procesů s válečnými zločinci, které se v Norimberku odehrály. Učinil jsem tak pro 

větší přehlednost práce. V obrazové příloze přikládám osobní fotografie Bohuslava 

Ečera, výběr z osobní korespondence a z protokolů z výslechů válečných zločinců. 

Tato příloha, jak doufám, dokáže dokreslit a ucelit celou práci.  

Prameny, které jsem měl možnost pro sestavení mé práce jsou velmi 

rozmanité. Za základní zdroj považuji fond Národního archivu ČR pojmenovaný 

Úřad československého delegáta v Komisi stíhání válečných zločinců
1
. V tomto 

fondu jsem nalezl základní informace o fungování tohoto úřadu. Fond dále obsahuje 

písemnosti vydané tímto úřadem, mezi nimiž jsem objevil např. i protokol 

                                                
1 NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 
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z výslechu Hermanna Göringa, vlastnoručně podepsaný Ečerem a právě Göringem. 

V tomto fondu jsem mohl nahlédnout do Ečerovy osobní a pracovní korespondence. 

Ta mi umožnila vidět Ečera i z jiného úhlu, jako člověka i s jeho běžnými lidskými 

starostmi. Dále jsem se zde mohl seznámit s Ečerovou habilitační prací obhájenou 

v roce 1948.  

Pro doplnění obrazu o Ečerovy činnosti jsem využil fondů Archivu 

bezpečnostních složek ČR
2
, kde jsem nalezl zprávy z průběhu následných procesů 

v Norimberku. Na základě těchto zpráv jsem potom mohl vypracovat podrobnou 

přílohu týkající se průběhu těchto procesů. Měl jsem zde přístup i k dokumentům a 

zprávám z hlavního procesu v Norimberku.  

V Masarykově ústavu a Archivu akademie věd ČR
3
 jsem potom měl 

možnost nahlédnout do překladů zápisů z projednávání československých otázek 

v hlavním norimberském procesu. Dále jsem zde mohl nahlédnout do článků 

z dobového tisku. V neposlední řadě je zde přístupna zpráva Bohuslava Ečera 

týkající trestní věci bývalého protektora Čech a Moravy Konstantina von Neuratha.  

Při popisování závěru Ečerova života jsem vycházel z diplomové práce 

Michala Škerleho: Československá sociální demokracie v Brně v letech 1945 - 

1948.
4
 Autor této práce se na základě studia archivních pramenů věnuje 

problematice Ečerova stíhání po únoru 1948. 

O Ečerově životě a díle nebylo dosud mimo kratších článků mnoho 

publikováno. Vycházel jsem proto zejména z reportážního pásma sepsaného na 

základě rozhovorů s Bohuslavem Ečerem. Autorem tohoto pásma s názvem: Jak 

                                                
2 ABS, sign. 304-207-2 - Překlady dokumentů - výpisy došlých mezinárodnímu vojenskému soudu v 

Norimberku týkající se okupace Československa, i tzv. plánu "Grün". 

ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 
3 MÚA, i. č. 226, sign. P 50/2, Výtah Ministerstva spravedlnosti ze svazku dokumentů kniha "O" 

Mezinárodního vojenského soudu v Norimberku o útočném plánu Německa proti ČSR. 
MÚA, i. č. 236, sign. P 51/8, Periodický tisk o Mezinárodním vojenském soudu v Norimberku 

(výstřižky aj.). 

MÚA, i. č. 227, sign. P 50/3, Zpráva čs. delegáta v komisi Spojených národů pro vyšetřování 

válečných zločinů B. Ečera o výsledku jednání Mezinárodního vojenského soudu v Norimberku v 

trestní věci K. von Neuratha s přiloženými dokumenty. 
4
 ŠKERLE, Michal. Československá sociální demokracie v Brně v letech 1945 - 1948. Brno, 2009. 

Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav. 

Vedoucí práce doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc. 
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jsem je stíhal
5
, je Edvard Cenek. Je nutno zmínit, že obsah těchto reportáží má 

dokumentární hodnotu, protože je Ečer sám redigoval. Tato kniha má spíše 

populární charakter, je ovšem jedinečným pramenem o osobním životě Bohuslava 

Ečera. Dále jsem použil pro popsání životní dráhy Ečera článek jeho pravnučky 

Nadi Trenčanské: Gen. JUDr. Bohuslav Ečer
6
.  

Pro studii Ečerova profesního života jsem vycházel zejména z jeho knih: 

Norimberský soud
7
, Poučení norimberského soudu pro Slovany

8
, Právo v boji 

s nacismem
9
, Vývoj a základy mezinárodního práva trestního

10
. 

Pro vylíčení průběhu norimberského procesu jsem vycházel zejména z knihy 

Karla Zajíčka: Norimberský proces a Československo
11

. Autor této knihy 

unikátním způsobem zachytil význam tohoto procesu pro Československo. Detailně 

zdokumentoval části, každou zmínku o Československu v Norimberku. Dále jsem 

pracoval s knihami zahraničních autorů a přímých účastníků norimberských 

procesů: G. M. Gilberta
12

, A. I. Poltoraka
13

, R. Jacksona
14

, K. P. Goršenina
15

. Tyto 

knihy patří k jakési nezbytné klasice pro seznámení se s daným tématem. Při svém 

studiu jsem pochopitelně užil ještě další zdroje, které jsou uvedeny v seznamu 

pramenů a literatury. 

  

                                                
5 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 
6 TRENČANSKÁ, Naďa. Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
7 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. 
8 EČER, Bohuslav. Poučení norimberského soudu pro Slovany. Brno:  Zář, 1947. 
9 EČER, Bohuslav. Právo v boji s nacismem. Brno: Zář, 1946. 
10 EČER, Bohuslav. Vývoj a základy mezinárodního práva trestního. Praha: knihkupectví a 

nakladatelství V. Lingart, 1949. 
11 ZAJÍČEK, Karel. Československo a Norimberský proces. Praha: Ministerstvo informací, 1946. 
12 GILBERT, Gustave Mark. Norimberský deník. Praha: Mladá fronta, 1981. 
13 POLTORAK, Arkadij Iosifovič. Norimberský proces. Praha: Naše vojsko, 1973. 
14

 JACKSON, Robert. Neobjasněné záhady druhé světové války. Praha: Svojka, 2002. 
15 GORŠENIN, K. P. a kol. Norimberský proces I a II. Praha: Orbis, 1953. 
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1. Mezinárodní vojenský tribunálu v Norimberku 

Již zločiny z první světové války, vyvolaly v letech 1918-1919 snahu o 

potrestání osobností, které byly za rozpoutání této války zodpovědné. Tyto snahy 

ukončila Versailleská mírová smlouva a plány na potrestání válečných zločinců 

nebyly nikdy uskutečněny. Holandsko odmítlo vydat císaře Vilém II k soudu. 

Nedošlo tedy k naplnění volebního hesla Lloyda George
16

: „The Kaiser must be 

hanged“
17

 (Císař musí být oběšen), nýbrž se vyplnilo prohlášení Lorda Halifaxe
18

, 

otištěné v Timesech 9. prosince 1918: „This demand for the extradition and 

punishment of the Kaiser is madness“ (Tento požadavek na vydání a trestání Císaře 

je šílenství).
19

 

 Aby se toto bezpráví nemohlo stát i po druhé světové válce, rozhodly se 

vítězné mocnosti důrazně vyslovit pro potrestání válečných zločinců.  Touto 

myšlenkou se jednotlivé spojenecké vlády zabývaly již dlouho před koncem druhé 

světové války. Mezi návrhy byly dokonce i jakési druhy odplaty ve formě poprav 

bez soudů. Tyto návrhy přicházely zejména ze strany politických představitelů 

Velké Británie. Sovětský svaz přišel jako první s myšlenkou mezinárodního soudu. 

Pravděpodobným důvodem proč tento návrh přišel zrovna ze strany SSSR, jsou 

zkušenosti s velkými Stalinskými procesy. Forma, jakou budou váleční zločinci 

potrestáni, byla i jedním z témat konferencí tzv. „Velké trojky“ v Teheránu (1943), 

Jaltě (1945) a Postupimi (1945).
20

 

Dne 20. října roku 1943 byla zřízena Komise Spojených národů pro stíhání 

válečných zločinců (dále jen KSN). Veřejně publikována byla myšlenka společného 

postupu velmocí při stíhání válečných zločinců 1. listopadu 1943 v tzv. Moskevské 

deklaraci. Konečné vyslovení pro zřízení Mezinárodního soudního tribunálu (dále 

                                                
16 Lloyd George (1863 - 1945) - byl britským liberálním politikem. V době od 7. prosince 1916 až 

do 22. října 1922, zastával funkci ministerského předsedy britské vlády. 
17 Císař musí být oběšen 
18 Edward Frederick Lindley Wood, 1. hrabě Halifax (1881-1959) - byl britským konzervativním 

politikem. Před druhou světovou válkou se stal hlavním zastáncem politiky appeasementu. 
19

 NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

Habilitační práce Dr. Ečera - Potrestání „válečných zločinců“. 
20 GORŠENIN, K. P. a kol. Norimberský proces I. Praha: Orbis, 1953. str. 20. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1863
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1916
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1922
http://en.wikipedia.org/wiki/Appeasement
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jen IMT)
21

 padlo v tzv. londýnské chartě 8. srpna 1945, vydané čtyřmi velmocemi: 

USA, SSSR, velkou Británií a Francií.
22

 

Na město, kde měl IMT zasedat, bylo více kandidátů. V úvahu přicházela 

města: Lipsko, Mnichov, Lucemburk a Berlín. Volba ale nakonec padla na 

Norimberk. A. K. Poltorak
23

 zdůvodňuje výběr takto: „Norimberk stojí již přes 

devět set let. Ve XIV.-XV. století byl zdrojem tvořivé síly německého národa, 

ztělesněné ve významných uměleckých, vědeckých a technických dílech. Zde žili a 

tvořili malíř Albrecht Dürer, sochař Adam Krafft, básník a skladatel Hans Sachs. 

Norimberk odedávna dodával kompasy a měřicí přístroje pro celou Evropu. 

Například první kapesní hodinky vyrobil Petr Henlein právě zde. To všechno 

nebránilo hitlerovcům, aby se po čtyřech stoletích nepokusili zastavit v tomto městě 

věčný koloběh času a otočit kolo dějin zpět. Dějiny Norimberku však nejsou pouze 

dějinami rozvoje vědy a techniky. V tomto městě žili a pracovali nejen mistři, tvůrci 

a umělci. Norimberk je snad ještě známější tím, že zde žily a působily i osobnosti 

dravé, vládychtivé a kruté. Po celá staletí byl Norimberk symbolem dobyvačné 

politiky Svaté říše římské. Od r. 1365 každý nový římský císař svolával podle Zlaté 

buly Karla IV. první říšský sněm povinně do Norimberku. Právě toto město velmi 

miloval a zahrnoval svou přízní Fridrich Barbarossa, který po celý svůj život snil o 

světovládě a za třetí křižácké výpravy zahynul na přístupech ke Svaté zemi. 

Hitlerovci uznávali tři německé říše. Za první považovali Svatou říši římskou, za 

druhou tu, kterou vytvořil v roce 1871 Bismarck, za zakladatele třetí, tisícileté říše 

považovali nacisté sebe. Tak se Norimberk stal hlavním městem nacistické strany.
24

 

 Hlavní argument, proč byl vybrán právě Norimberk A. K. Poltorak uvedl. 

Můžeme ho nazvat důvodem symbolickým. Norimberk byl považován za místo 

vzniku nacistické strany. Udály se zde mohutné sjezdy a manifestace. V neposlední 

řadě jde o město, ve kterém byly vyhlášeny tzv. „norimberské zákony“. Druhý 

                                                
21 Obecně používaná zkratka pochází z anglického názvu: International Military Tribunal. 
22 GORŠENIN, K. P. a kol. Norimberský proces I. Praha: Orbis, 1953. str. 22. 
23

 Arkadij Iosifovič Poltorak (1916-1977) - byl účastníkem norimberského procesu jako člen 

sovětské delegace. Své vzpomínky a dojmy zaznamenal v knize s názvem: Norimberský proces. 
24 POLTORAK, Arkadij Iosifovič. Norimberský proces. Praha: Naše vojsko, 1973. str. 8. 
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důvod byl poněkud prozaičtější. Pro Norimberk mluvil ten fakt, že ve městě byl 

v zásadě neporušený justiční palác, ke kterému patřil i komplex velkého vězení. 

Hlavní proces, který se v Norimberku odehrával mezi 20. listopadem 1945 a 

1. říjnem 1946 nesl název: Proces s hlavními válečnými zločinci
25

. Tento proces byl 

veden před IMT, stávajícím se ze čtyř hlavních vítězných mocností: USA, SSSR, 

Velké Británie a Francie. Následujícím procesům
26

 vedeným v Norimberku 

předsedaly již pouze americké vojenské tribunály. Těchto procesů bylo celkem 

dvanáct.
27

 

Ve všech procesech, se obžaloba opírala o čtyři hlavní body: 1) účast na 

spiknutí nebo společném plánu ke spáchání zločinů proti míru, 2) plánování, 

příprava, rozpoutání a vedení útočných válek a dalších zločinů proti míru, 3) 

válečné zločiny, 4) zločiny proti lidskosti.
28

 

Zločiny proti lidskosti byly zcela novou kategorií na půdě mezinárodního 

práva. Můžeme mluvit o vzniku mezinárodního trestního práva
29

. Lví podíl na tom, 

že obžaloba byla takto položena, má i český právník Bohuslav Ečer, který válečné 

zločiny představitelů Německa komentoval ve své knize následujícím způsobem: 

„Za této války nebyli lidé jenom vražděni za domnělé své činy proti nacismu, ale 

degradováni na úroveň nikoliv jen zvířete, nýbrž na úroveň hmyzu. Zabít zvíře 

bezúčelně a svévolně je hospodářsky škodlivé, ale zašlápnout hmyz, to je něco, co 

není spojeno nejen se žádným rizikem, ale se žádnou škodou. A tak Němci hubili lidi 

jako hmyz…“
30

 Jinde mluví o podstatě zločinů takto: „Lze tudíž právem označit tyto 

zločiny za útok na samy základy civilizace.“
31

  

                                                
25 viz. Příloha č. 1. 
26 viz. Příloha č. 2-13. 
27 GORŠENIN, K. P. a kol. Norimberský proces I. Praha: Orbis, 1953. str. 31. 
28 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. str. 19. 
29 Mezinárodní trestní právo - je samostatná disciplína v mezinárodním právu. Na rozdíl od 

klasického mezinárodního práva se liší tím, že se nezabývá vztahy dvou států jako celků, ale zabývá 

se individuálními právy osob, jako subjektů.  
30 EČER, Bohuslav. Právo v boji s nacismem. Brno: Zář, 1946. str. 48. 
31 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. str. 19. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_proti_m%C3%ADru
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ato%C4%8Dn%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zlo%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_proti_lidskosti
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Britský žalobce Hartley Shawcross
32

 v procesu s hlavními válečnými 

zločinci poznamenává, že civilizace musí odsoudit tyto zločiny z toho důvodu, aby 

se už nikdy nemohly uskutečnit. Kdyby se tak stalo, byl by to její konec. „Na lavici 

obžalovaných sedí dvacet zlomených mužů, jejichž osobní způsobilost k páchání 

zločinu je navždy ta tam. Je dnes těžko poznat v těchto bídných lidech jako vězních 

onu moc, kterou měli jako nacističtí vůdci, kterou kdysi jako nacističtí vůdci 

ovládali tak velikou část světa a plnili hrůzou většinu lidstva. Jen jako jednotlivců 

má jejich osud pro svět malý význam. Co však činí tuto soudní při významnou, je to, 

že tito obžalovaní představují temné síly, které budou číhat ve světě dlouho po tom, 

co jejich těla budou proměněna v prach.“ 
33

  

Význam norimberského procesu asi nejlépe vystihl hlavní žalobce 

Spojených států Robert Jackson
34

 v závěru své úvodní řeči: „Tou pravou žalující 

stranou na tomto soudu je civilizace. Ve všech našich zemích ještě bojuje a není 

dokonalá. Žaloba netvrdí, že Spojené státy nebo kterákoliv jiná země neměly vinu 

na tom, že německý národ se tak lehko stal obětí lichocení i zastrašování 

nacistických spiklenců. Upozorňuje však na hroznou řadu útoků a zločinů, které 

jsem vylíčil, upozorňuje na fyzické rány, vyčerpání zdrojů, na zničení všeho, co bylo 

na světě krásné nebo užitečné, a na ještě větší možnosti eventuálního ničení v 

budoucnosti. Útěchou obžalovaných může být jedině naděje, že mezinárodní právo 

zůstane tak pozadu za morálním vědomím lidstva, že to, co z mravního hlediska je 

vysloveným zločinem, není nutno z právního hlediska pokládat za vinu. Tuto 

možnost však odmítáme.“
35

 

 Hlavními argumenty obhajoby válečných zločinců souzených v Norimberku 

bylo, že vykonávali pouze rozkazy svých nadřízených. Ti nejvýše postavení potom 

tvrdili, že poslouchali rozkazy Hitlera a Himmlera, kteří ve strachu před 

spravedlností zvolili raději sebevraždu. Všeobecně marginalizovali své postavení 

                                                
32 Hartley William Shawcross, Baron Shawcross (1902-2003) - byl britským politikem a 

právníkem. V Norimberku vedl britskou prokuraturu. 
33 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. str. 125. 
34 Robert Houghwout Jackson (1892-1954) - byl americkým hlavním prokurátorem a posléze 

předsedou nejvyššího soudu USA. V Norimberku se stal hlavním prokurátorem. 
35 GILBERT, Gustave Mark. Norimberský deník. Praha: Mladá fronta, 1981. str. 41. 



 

- 12 - 

 

v nacistickém Německu. Snaha, jak si zachovat tvář obžalovaných se projevovala 

popíráním legitimity soudu. Nejlepším důkazem pro tato tvrzení jsou bezprostřední 

reakce hlavních válečných zločinců na obžalobu, jak je zachytil vězeňský psychiatr 

G. M. Gilbert
36

:  

Hermann Göring: "Vítěz je vždy soudcem, poražený obžalovaným!", 

Joachim Ribbentrop: "Jsou obžalováni nepraví lidé.", Rudolf Hess: "Nepamatuji 

se", Ernst Kaltenbrunner: "Necítím se vinen za válečné zločiny, plnil jsem jen 

svou povinnost jako zpravodajský orgán, a odmítám sloužit jako náhrada za 

Himmlera.", A1fred Rosenberg: "Odmítám obvinění ze spiknutí. Antisemitské 

hnutí bylo pouze ochranné.", Hans Frank: "Pokládám tento proces za světový soud 

z vůle boží, který má vyšetřit a ukončit hroznou dobu utrpení za Adolfa Hitlera.", 

Wilhelm Frick: "Celá obžaloba je založena na předpokladu fingovaného spiknutí. 

", Fritz Sauckel: "Propast mezi ideálem socialistické společnosti, jak jsem si ji 

představoval a za niž jsem bojoval jako bývalý námořník a dělník, a hroznými 

událostmi v koncentračních táborech mnou hluboce otřásla.", Albert Speer: 

"Proces je potřebný. Spoluodpovědnost za tak strašné zločiny musí být dokonce i v 

autoritativním systému.", Hjalmar Schacht: "Vůbec nechápu, proč jsem byl 

obžalován.", Walter Funk: "Nikdy v životě jsem vědomě nečinil něco takového, co 

by opravňovalo takovouto obžalobu. Pokud jsem se dopustil omylem nebo z 

nevědomosti činů uvedených v obžalobě, je má vina lidskou tragédií, a nikoli 

zločinem.", Franz von Papen: "Zhrozil jsem se obžaloby, za 1. pro 

nezodpovědnost, s jakou bylo Německo vrženo do této války a celosvětové 

katastrofy, za 2. pro množství zločinů, které spáchali někteří krajané. Poslední je 

psychologicky nevysvětlitelné. Věřím, že hlavní vinu má bezbožnost a léta 

totalitního režimu. Tak se stal Hitler během let patologickým lhářem.", Konstantin 

von Neurath: "Vždycky jsem byl proti trestání bez možnosti obhajoby. ", Baldur 

von Schirach: "Kořen všeho neštěstí byl v rasové politice.", Arthur Seyss-

Inquart: "Poslední dějství tragédie druhé světové války, doufám!", Julius 

                                                
36 Gustave Mark Gilbert (1911-1977) - byl americký psychiatr. Jako vězeňský psychiatr působil 

v Norimberku. Na základě rozhovorů s válečnými zločinci napsal unikátní knihu nazvanou: 

Norimberský deník. V této knize se zabývá studiem povah a charakterů válečných zločinců 

souzených v Norimberku. 
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Streicher: "Tento proces je triumfem světového židovstva!" Wilhelm Keitel: "Pro 

vojáka je rozkaz rozkazem!" Alfred Jodl: "Lituji, že se oprávněná obvinění mísí s 

politickou propagandou." Karl Dönitz: "Ani jedno z uvedených obvinění se na mne 

ani v nejmenším nevztahuje. - Jde o typický americký humor.", Hans Fritzsche: "Je 

to nejhroznější obžaloba všech dob. Jedno však bude ještě strašnější: obžaloba 

německého lidu za zneužití jeho idealismu.“
37

  

 Nacistické zločince nebylo možné, za jejich hrůzné činy adekvátně potrestat, 

nebylo ovšem ani možné jejich zločiny přehlédnout a ponechat bez trestu. I přes 

určité výhrady, které se někdy na stranu trestání válečných zločinců snášejí, 

můžeme konstatovat, že norimberské procesy výrazně přispěl ke konstituování 

mezinárodního práva tak, jak ho chápeme dnes. Neoddiskutovatelným příspěvkem 

norimberských procesů je vznik nové disciplíny mezinárodního práva a to 

mezinárodního práva trestního. Důležitým poselstvím norimberských procesů je 

odsouzení útočné války jako zločinu, za který je možno nést osobní odpovědnost a 

zavedení kategorie zločinů proti lidskosti. Případy hrůzností, prováděných po dobu 

druhé světové války, vedly politické reprezentace zemí celého světa k ustavení a 

vymáhání základních lidských práv. 

  

                                                
37 GILBERT, Gustave Mark. Norimberský deník. Praha: Mladá fronta, 1981. str. 8-10. 



 

- 14 - 

 

2. JUDr. Bohuslav Ečer 

2. 1. Osudy JUDr. Bohuslava Ečera před válkou a v exilu 

Bohuslav Ečer se narodil 31. července 1893 v Hranicích na Moravě svým 

rodičům jako jedno z pěti dětí. Jeho otec byl zaměstnán u Severní dráhy 

Ferdinandovy.  Rodina byla velice chudá a po vypovězení z nájemního bytu se 

dokonce ocitla i bez domova. Právě tady vidí Bohuslav Ečer zárodky svého 

socialistického smýšlení, jehož stoupencem byl po celý život: „Pět dětí, rodiče – 

bez střechy nad hlavou. Těžko potom nebýt socialistou.“
38

 Takto ve svých 

vzpomínkách Ečer komentuje rodinnou situaci. Již od dětství byl nucen přispívat do 

rodinného rozpočtu. Po škole pracoval jako mladý dělník v cihelně, kde se dokonce 

pokoušel organizovat stávku školáků-dělníků proti hrubému drábovi. Tyto zážitky 

v něm zanechaly obrovský cit pro spravedlnost, což můžeme považovat za jeho 

charakteristický povahový znak.
39

 

Základní školu navštěvoval v Rousínově. Jelikož byl nadaným studentem, 

rozhodli se jeho rodiče, aby ve svém studiu pokračoval na klasickém českém 

gymnáziu v Kroměříži. To pak navštěvoval mezi lety 1903–1911. Již v roce 1910, 

tedy v 16 letech, se aktivně angažoval ve veřejném životě v rámci sociálně 

demokratické strany. Po celou dobu svých studií byl přispěvatelem sociálně-

demokratického tisku. Po složení maturitní zkoušky se přihlásil na vídeňskou 

právnickou fakultu. Vzhledem ke špatným finančním poměrům rodiny, byl nucen 

při studiích pracovat. Sám tuto situaci později komentoval následujícími slovy: 

„Studoval jsem práva více soukromě.“
40

 Nenavštěvoval tedy přednášky, ale 

vzdělával se samostudiem. Na fakultě potom skládal pouze zkoušky.
41

 

                                                
38 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 15. 
39 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 15. 
40 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 15. 
41 TRENČANSKÁ, Naďa. Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
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V roce 1915 však jeho studia přerušila první světová válka. Musel nastoupit 

vojenskou službu. O tom, co vlastně v průběhu první světové války Ečer dělal, 

nemáme mnoho informací. On sám se tomuto tématu ve svých vzpomínkách 

vyhýbá. Dozvídáme se jen, že utrpěl jakési vážnější zranění. Můžeme se domnívat, 

že nebyl příslušníkem československých legií. Toto jsou ovšem pouze domněnky 

autora této práce. Ečer o svém působení za první světové války nemluví. Dalo by se 

předpokládat, že pokud by příslušníkem československých legií byl, zmínil by se o 

tom. Není ani držitelem žádného československého vyznamenání, až do roku 1946. 

Rovněž v databázi příslušníků legií Vojenského historického archivu
42

 jeho jméno 

nefiguruje. A v neposlední řadě víme, že se Ečer do Československa vrátil už v roce 

1918. To znamená, že by pravděpodobně nemohl být v ruských legiích. Zvážíme–li 

předpoklad, že v legiích v Itálii a Francii byla jen hrstka z celkového počtu 

legionářů, domnívá se tedy autor, na základě těchto argumentů, že 

v československých legiích Bohuslav Ečer nesloužil. 

Po skončení války v 1918 pokračoval ve studiu na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy. Po dobu studia byl zaměstnán jako praktikant advokátní 

kanceláře v Kroměříži. Současně se studiem se rovněž věnoval novinářské činnosti, 

zejména v sociálně-demokratickém místním tisku. V roce 1920 ukončil studium a 

promoval jako doktor práv. V tomtéž roce si otevřel vlastní advokátní kancelář 

v Brně.
43

 

 Za Ečerovými studijními a pracovními činnostmi nezaostával ani jeho 

soukromý život. Dne 18. března 1922 se oženil s Ludmilou Gallovou. Z jejich 

manželství vzešly dvě dcery. Prvorozená dcera Naděžda spatřila světlo světa v roce 

1922. Po maturitě vystudovala Filosofickou fakultu Masarykovy Univerzity. 

Později se provdala za Viléma Lorka. Zemřela v roce 1978. Druhorozená dcera 

Jarmila se narodila v roce 1926. Vydala se ve šlépějích svého otce a vystudovala 

Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity. Provdala se za Karla Laubeho. V letech 

                                                
42

 VHA, Databáze legionářů. 
43 TRENČANSKÁ, Naďa. Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
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1954-1960 byla vězněna a následně v roce 1968 donucena k emigraci ve Švýcarsku. 

Tam o deset let později zemřela.
44

 

Mimo svoji advokátní praxi byl Ečer stále činným účastníkem veřejného 

života města Brna. V roce 1921 opustil řady sociálních demokratů a vstoupil do 

nově vzniklé KSČ. Za tuto stranu se stal, o tři roky později, členem městského 

zastupitelstva v Brně. V roce 1925 byl jedním ze signatářů Brněnského memoranda, 

ve kterém odsoudil působení Komunistické internacionály ve smyslu bolševizace 

KSČ. Z těchto důvodů byl roku 1929 z KSČ vyloučen a vrátil se do České sociálně 

demokratické strany dělnické. Zde je nutno podotknou, že mu to členové 

komunistické strany nikdy nezapomněli. Téhož roku odmítá nabídku sociální 

demokracie kandidovat v parlamentních volbách, protože preferoval práci 

v regionální politice a v advokacii.
45

 

Bohuslav Ečer působil v Brně jako významný levicový intelektuál, byl 

členem Levé fronty. Tento levicový spolek si začal brzo uvědomovat nebezpečí, 

které začalo hrozit ze strany českých Němců. V roce 1933 pak vydává provolání 

Dělnictvu a inteligenci, ve kterém se staví proti fašismu a militantní diktatuře. 

V roce 1935 byl zvolen náměstkem starosty města Brna a současně dále pokračoval 

v provozování své advokátní praxe a v publicistické činnosti. Ve volném čase se 

intenzivně věnoval studiu jazyků: angličtině, francouzštině a ruštině. Německý 

jazyk ovládal velice dobře díky svým studiím ve Vídni. Nezajímal se pouze o 

domácí politiku, ale ve středu jeho zájmu byla i politika zahraniční. V době 

občanské války ve Španělsku se angažoval ve Výboru pro pomoc demokratickému 

Španělsku.
46

 

V době před Mnichovskou krizí se Bohuslav Ečer velmi vyhraňoval proti 

politice appeasementu. Stal se velikým kritikem mise lorda Waltera Runcimana
47

. 

                                                
44 http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/ 
45 TRENČANSKÁ, Naďa. Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
46 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 19. 
47 Walter Runciman (1870-1949) - vedl misi britských diplomatů, které měla posoudit oprávněnost 

požadavků nacistického Německa v době Mnichovské krize.  Do Prahy přijel 3. srpna 1938, zprávu 
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Z toho důvodu, byl dokonce některými britskými politiky a novináři, pozván 

k přednáškám na půdě Velké Británie. Na tento fakt vzpomíná: „Pozvali mě 

začátkem září 1938 do Anglie. Měl jsem tam promluvit na veřejných shromážděních 

o nás a o naší republice, a požádat lid Velké Británie, aby nás neopouštěl.“
48

 Jeho 

přednáškám ovšem naslouchalo obecenstvo, které se rekrutovalo spíše z řad tehdejší 

britské opozice: „Některé manifestace pořádala oficiálně Labour Party.“
49

 Vládní 

kruhy však jeho varováním nepřikládaly valný význam. Po vyhlášení mobilizace 

v Československu se Bohuslav Ečer vrátil zpět do vlasti.
50

 

Po podepsání Mnichovské dohody 29. září 1938 se účastní tzv. „Brněnské 

akce“, jejímž iniciátorem byl doktor Jaroslav Císař
51

. Činnost této akce spočívala ve 

sběru důkazního materiálu, k usvědčení Německa z porušení Mnichovské dohody. 

Velice detailně se zaměřili na mapování míst, které Německo zabralo v rozporu 

s tím, co bylo dohodnuto jako součást Mnichovské dohody. „S tímto bohatým 

průkazným materiálem, pečlivě a dokonale vytištěným, jsem odletěl 27. října 1938 

po druhé do Londýna. Iniciátor myšlenky dr. Jaroslav Císař tam odletěl několik dnů 

předtím.“
52

 Jejich cílem bylo zpochybnit legalitu Mnichovské dohody. V Londýně 

pořádali přednášky a dokonce se snažili kontaktovat britské poslance. Jejich druhá 

cesta do Anglie se však setkala s podobným výsledkem jako ta první. 

V Československu se jejich snaha rovněž setkala s kritikou, a to zejména ze strany 

představitelů druhé republiky. Byli obviněni z poškozování obrazu Československa. 

Jeho aktivity byly sledovány i v Německu a byl tam označen za konspiranta proti 

Říši. V případě následné okupace zbytku Československa se měl stát jednou 

z prvních obětí gestapa.  

                                                                                                                                   
o situaci v Československu pro ministerského předsedu Velké Británie sepsal ke dni 21. září 1938. 

Jeho zjištění bylo pro Československo nepříznivé. 
48 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 21. 
49 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 23. 
50 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 24. 
51 RNDr. Jaroslav Císař (1894-1983) - byl český astronom, matematik, publicista, básník, 

překladatel, manažer a jazykovědec. Stal se účastníkem prvního odboje, jako osobní tajemník TGM. 

Psal populárněvědecké práce a poezii, byl ředitelem Lidových novin. Po roce 1948 emigroval do 

Velké Británie, kde působil jako astronom na univerzitě ve Skotsku. Do vlasti se vrátil v roce 1980. 
52 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

str.: 25. 
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To se také po 15. březnu 1939 prokázalo. Hned 29. března 1939 byl 

předvolán k výslechu na brněnské gestapo, které sídlilo v tehdejší Mozartově 

ulici
53

. Výslech, na který se dostavil, pak trval přes dvě hodiny. Shodou okolností 

však nebyl zadržen a po příslibu, že zůstane gestapu k dispozici, se mohl vrátit 

domů. Tento na první pohled nedůsledný tah vyšetřovatelů gestapa, měl však svůj 

význam. Gestapo začalo sledovat okolí bytu Bohuslava Ečera a snažilo se zachytit 

ještě další možné konspiranty proti Říši, kteří měli Ečerův byt navštěvovat. V té 

době Ečer pochopil, že setrváním v Protektorátu Čechy a Morava je ohrožena 

existence jeho i jeho blízkých. Proto se rozhodl, s celou rodinou, Protektorát opustit 

a emigrovat do Jugoslávie. Dne 4. dubna 1939 se rodina vydala do Bělehradu.
54

 

 V Bělehradě zůstali celé tři měsíce. Ečer se zde snažil kontaktovat s politiky 

v emigraci. Poslal dopisy prezidentu Edvardu Benešovi, Zdeňku Nejedlému a 

Zdeňku Fierlingerovi. V korespondenci se dotazuje, kde a jak by se mohl angažovat 

v boji proti okupantům. Tímto se Bohuslav Ečer dostává do Paříže, kde byl 17. 

listopadu 1939 ustanoven Československý národní výbor. Štefan Osuský
55

 tu pro 

Ečera našel uplatnění: „Znal mou činnost i mé články a můj speciální obor zájmu, a 

pověřil mě úkolem, abych organizoval oddělení pro přípravu mírové konference.“
56

 

Po vypuknutí bitvy o Francii byl Ečer nucen Paříž opustit a vydal se do Marseille
57

, 

kde se stává náměstkem československého konzula. Situaci komentuje následovně:  

„Mám sice visum do USA, ale nepojedu nikam. Náš konsulát v Marseille stále 

úřadoval. Pomohu jim! Do práce! Nastoupil jsem tam koncem října.“
58

 Z těchto 

slov je patrna Ečerova obrovská osobní statečnost a odhodlání procoval pro blaho 
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Československa. Až do uzavření konzulátu vichistickou vládou pomáhal 

uprchlíkům. Dne 22. června 1940 se Bohuslav Ečer s rodinou dostat do Nizzy, kde 

započal studium na Ústavu pro studium mezinárodního práva. Roku 1942 zde získal 

diplom z mezinárodního práva a jiných mezinárodních věd. Po zakončení jeho 

studií, byl ovšem nucen 3. září 1942, ze strany rizika obsazení Nizzy Italy, město 

opustit a vydat se i s rodinou do Velké Británie.
59

 

 Ve Velké Británii se sešel s prezidentem Benešem, který mu navrhl, aby se 

zapojil do exilové politiky. Tuto nabídku Ečer odmítá s tím, že se chce věnovat 

otázkám práva, ve věci potrestání válečných zločinců. Ečer vzpomíná: Stal jsem se 

spolupracovníkem ministra spravedlnosti československé vlády v Londýně dr. 

Jaroslava Stránského
60

, u něhož jsem vždy našel plné pochopení pro svou práci.“
61

 

Bohuslav Ečer se stává členem London International Assembly, která měla 

v kompetenci přípravy na případné potrestání válečných zločinů. Poprvé se 

deklarovalo, že organizace NSDAP, SS, SA a gestapo jsou zločinné. Ečer zde 

pronesl 28. dubna 1943, následující návrh: „Hlavy států Osy, které trpěly nebo 

nařídily páchání zločinů, válečných nebo sprostých, na území nebo na příslušnících 

spojeneckých národů, jsou za to osobně a trestně odpovědny, buď též souzeny a 

trestány soudem, nikoliv politickým sborem.“
62

 V září roku 1943 je Ečer delegován 

do komise Spojených Národů pro vyšetřování válečných zločinů.
63

 

 Ve dnech 15. až 18. prosince 1943 proběhl tzv. „Charkovský proces“. První 

případ, kdy se stíhání válečných zločinů stávalo z teoretické přípravy, praktickými 

skutky. „Vedle jednoho zrádce, Michala Bulanova, seděli v Charkově na lavici 

obžalovaných tři Němci: Wilhelm Langheld, Hans Ritz a Reinhard Retzlaw, všichni 
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tři zástupci "vyšší rasy", jak se v procesu několikrát ozvalo, tři mučitelé a vrahové 

nevinných a bezbranných lidí, zajatých sovětských vojáků, civilních občanů, mužů i 

starců, žen i dětí, zdravých i nemocných.“
64

 Bohuslav Ečer tak získává první 

praktické zkušenosti s procesem vedeným proti válečným zločincům. „Proces, 

první tohoto druhu vůbec, ukázal hloubku německé propasti, do níž národ padl. Ti 

tři Němci nebyli sami. Na lavici obžalovaných seděli, i když zatím nebyli formálně 

obžalováni a postaveni před soud: Hitler a jeho gang, zvaný německá vláda, 

německé vrchní velení, celá dlouhá řada generálů, esesáků, důstojníků atd.“
65

 Tolik 

tedy dojmy a závěry Bohuslava Ečera z „Charkovského procesu“.
66

 

Zkušenosti, které Bohuslav Ečer nasbíral, mu pomáhaly v další práci. 

V průběhu této kapitoly jsme sledovali, jak se z chudého chlapce, který aby mohl 

studovat, musel velice tvrdě a to již od raného dětství pracovat, stává jedna 

z hlavních postav mezinárodního trestního práva. Musíme obdivovat schopnosti a 

odhodlanost člověka, který se přes riziko osobní likvidace vydává bojovat, proti 

absolutnímu zlu v podobě nacistických pohlavárů. 
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2. 2. Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných 

zločinců 

Na procesu potrestání válečných zločinců se přímo podílelo, jako jedna ze 

spojeneckých zemí, také Československo. A to již na počátku této myšlenky. 

V KSN, která byla ustavena 20. října 1943, zasedl Bohuslav Ečer. Byl do této 

funkce delegován československou exilovou vládou dne 24. září 1943, jako 

mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr. Vzniká tímto Úřad československého 

delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců
67

 se sídlem v Londýně. Po 

osvobození Československa se sídlo přesunulo do Prahy. Adresa úřadu potom byla: 

Úřad československého delegáta v Komisi stíhání válečných zločinců, Ministerstvo 

spravedlnosti, Vyšehradská třída 16, Praha 2. V KSN Ečer velice intenzivně 

pracoval a zasazoval se o vytvoření mezinárodního soudu pro stíhání válečných 

zločinců. Následně byl jmenován zpravodajem právního výboru, což mu 

přisuzovalo určitý vliv na dění v KSN.
68

 

Úkoly československého delegáta v KSN byly následující: 1) zastupovat 

československou vládu v KSN a v podvýborech buď osobně, nebo zástupcem, 2) 

podávat návrhy obecného, mezinárodně právního významu v souladu 

s československým stanoviskem a s československými zájmy v rámci kompetence 

KSN, 3) předkládat KSN žaloby proti jednotlivým válečným zločincům a skupinám 

jménem československé vlády a žádosti o zapsání na listinu válečných zločinců, 4) 

od jara 1945 zastupovat Československo při mezinárodních jednáních o stíhání, 

vydávání a souzení válečných zločinců.
69

  

To, že byl Bohuslav Ečer velice platným členem KSN dokládá jeho osobní 

přítel ministr spravedlnosti Jaroslav Stránský: „Jeho vliv v této komisi byl 

pronikavý, naprosto neúměrný naší mocenské posici malého národa a exulantské 

vlády. Bez diplomatických fines, silou své přípravy a argumentace, získal si dr. Ečer 
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v krátké době v komisi rozhodující autoritu a vtiskl nový ráz celé methodě jejího 

postupu. On to byl, komu se podařilo přesvědčit zdráhavou právnickou veřejnost 

anglo-americkou, že např. útočná válka musí býti tentokráte posuzována jako 

mezinárodní zločin sama o sobě.“
70

 

Toto je zcela revoluční požadavek na půdě mezinárodního práva. Mohli 

bychom jmenovat bezpočet případů, kde státy stojící v době druhé světové války na 

straně spojenců, právě tzv. útočnou válku vedly. Není tedy divu, že tento návrh 

nebyl přijat s naprostým nadšením. Našlo se mnoho právních důvodů, proč ho 

odmítnout. Návrh přednesl Bohuslav Ečer z pozice zpravodaje právního výboru 27. 

dubna 1944. Mimo hlavní myšlenku, tedy zavržení útočné války, v tomto návrhu 

přichází s novou definicí „zločinů proti humanitě“
71

. Proč se k tomuto kroku 

přiklání, vysvětluje následovně: „Až dosud mluvilo se o válečných zločincích. I při 

velmi přesné definici, jak jsme ji stylisovali, mohli by uniknout z odpovědnosti 

mnozí, kteří páchali válečné zločiny na lidech bez státní příslušnosti nebo na lidech 

vlastní státní příslušnosti. Proto jako zvláštní kategorii válečných zločinů uváděl 

jsem zločiny proti humanitě, mezi něž patřily násilné depotace, vraždy v zázemí a 

zotročování civilního obyvatelstva.“
72

 

Návrh byl právním výborem přijat 15. května 1944. KSN jako celek však 

nebyla o návrhu naprosto přesvědčena a proto se nedokázala rozhodnout. Návrh byl 

tedy vrácen právnímu výboru k přepracování. A ten ho odevzdal profesoru 

liverpoolské univerzity Arnoldu D. McNairovi
73

 k dobrozdání. To, jaký byl jeho 
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závěr, popisuje Ečer takto: „McNair se zahloubal nad všemi argumenty, 

prostudoval příslušnou literaturu a prameny, a sepsal své memorandum, v němž se 

postavil rozhodně proti mně.
74

 Jako argumenty pro odmítnutí Ečerova návrhu 

zdůraznil, že pro vyhlášení útočné války za zločin není dostatek právních norem a 

pokud by byly teprve ustanoveny, jednalo by se o retroaktivitu. Dále zdůraznil 

princip imunity hlavy státu.
75

 

Autorita Arnolda D. McNaira dokázala přesvědčit členy právního výboru. A 

ten změnil své stanovisko k Ečerově návrhu. Dne 18. září 1944 se konala schůze 

právního výboru za účasti Arnolda D. McNaira. Tuto schůzi komentuje Ečer takto: 

„Delegáti věděli, že půjde o vědecký souboj. Ovzduší bylo nabito napětím, neboť šlo 

- po mém názoru - o celý smysl této války v posouzení mezinárodního práva, jež 

musí naprosto nutně vyústit ve vítězství spravedlnosti nad temnými silami zla a ve 

skutečnost, že původci války dojdou zaslouženého trestu.“
76

 

Bohuslav Ečer byl ve výboru zcela přehlasován. Ostatní delegáti se 

přiklonili na stranu Arnolda D. McNaira. Ečer popisuje tuto situaci takto: „zůstal 

jsem úplně sám.“
77

 To, co následovalo, je důkazem Ečerovy odhodlanosti a odvahy. 

Rozhodl se totiž navzdory doporučení výboru vystoupit na plenární schůzi KSN 10. 

října 1944 sám se svým návrhem.  Zde předložil vlastní zprávu, která se 

neshodovala se závěry celého výboru. Zprávu nazval: „Menšinová zpráva, 

předložená dr. Ečerem k otázce, zdali příprava a rozpoutání nynější války mají býti 

pokládány za zločiny, které jsou v rámci koncepce Komise Spojených národů pro 

vyšetřování válečných zločinů.“
78

 V této zprávě se snažil dokázat a argumenty 

podložit svá stanoviska: "1) příprava a rozpoutání nynější světové války jsou 

zločiny nejen v mravním nebo historickém smyslu, ale i ve smyslu a podle trestních 
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zákonů napadených zemí, a současně zločin proti všemu lidstvu podle obecných 

zásad práva mezinárodního. 2) náčelníci států, členové jejich vlád a vrchních 

velitelství, kteří připravili a rozpoutali tuto druhou světovou válku, spáchali zločiny, 

za které mohou býti souzeni trestními soudy napadených zemí. 3) státy, které mají 

pravomoc je souditi, mohou svou pravomoc přenésti na spojenecký trestní soud. 

Tento soud by byl oprávněn jednati jako nástroj mezinárodní spravedlnosti podle 

obecných zásad mezinárodního a trestního práva. 4) celý problém je v pravomoci 

Komise Spojených národů pro válečné zločiny, která je oprávněna zapsati původce 

nynější války na listinu válečných zločinců. 5) kdyby byly jakékoliv pochybnosti v 

tomto směru, nechť Komise doporučí vládám Spojených národů, aby rozšířily její 

kompetence v této základní otázce a zmocnily ji, aby mohla původce této války 

zapsati na listiny válečných zločinců."
79

 

Ečer svým vystoupením delegáty přesvědčil. Ze 13 států, které na plenární 

schůzi měly svého zástupce, se na stranu Ečera nejprve přidal australský delegát 

Lord Wright, čínský delegát Wunsz King a dr. Živkovič z Jugoslávie. Na příští 

schůzi 17. října 1944 se k Ečerovu stanovisku přiklonili i ostatní delegáti. 

Spojenecké vlády byly s návrhem seznámeny a všechny, bez výjimky, ho s většími, 

či menšími problémy přijaly.
80

  

Na tomto počinu můžeme sledovat, jak se český právník stal jedním ze 

zásadních autorů novodobého mezinárodního trestního práva. Když se podíváme na 

žalované zločiny
81

 v norimberských procesech, zjistíme, jak mnoho k potrestání 

válečných zločinců Bohuslav Ečer přispěl. Navíc musíme obdivovat člověka, který 

dokázal prosadit své návrhy, pouze silou své osobnosti a argumentů bez toho, aby 

za ním stála síla státu, který ho do KSN delegoval. Tyto Ečerem přednesené postoje 

se staly předpokladem pro vznik IMT a předpokladem pro obžalobu válečných 

zločinců vůbec. 
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Po skončení války nastal čas, kdy se teoreticky připravené právo, zaměřené 

proti válečným zločincům začalo uplatňovat. Úřadu československého delegáta 

v KSN přibyly další úkoly, totiž: 1) pátrat po K. H. Frankovi a zajistit jeho vydání, 

2) vypátrat Josefa Tisu, 3) vykonat výslechy válečných zločinců Ribbentropa, 

Daluegeho, Lammerse, Keitela, Vosse.
82

 

V srpnu roku 1945 prošel Úřad československého delegáta v KSN 

reorganizací. Vyvstaly totiž nové úkoly, vyplývající z nutnosti, pátrat po méně 

známých zločincích, jimž se podařilo uprchnout z Československa do Německa. 

Z těchto důvodů byl úřad rozšířen o několik policejních komisařů a pomocný 

personál. Úřad měl za úkol řídit činnost pátracích vyšetřovacích skupin v Německu. 

Byly to skupiny sídlící v následujících městech: Wiesbadenu, Mnichově, 

Heidelbergu, Oyenhausenu, Hamburku, Stuttgartu a Insbrucku. Úřad se zabýval 

stíháním válečných zločinců a hlavně koordinací stíhání se spojeneckými státy.
83

 

Po rozhodnutí o ustanovení IMT 8. srpna 1945 se stal Bohuslav Ečer, také 

československým delegátem u IMT v Norimberku. Od roku 1946 byl vedoucím 

československé delegace v Norimberku, vedle delegátů ministerstva spravedlnosti, 

vnitra a hlavního štábu. Činnost Úřadu byla ukončena až 11. dubna roku 1949.
84
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3. JUDr. Bohuslav Ečer ve funkci delegáta v Komisi pro 

stíhání válečných zločinců 

3. 1. JUDr. Bohuslav Ečer stíhá a vyslýchá válečné zločince 

V dubnu roku 1945 zaslal vrchní velitel angloamerických branných sil 

v Evropě generál Dwight D. Eisenhower KSN telegram. V tomto telegramu zval 

delegáty z KSN na návštěvu koncentračního tábora v Buchenwaldu. Toto pozvání 

se vztahovalo i na Bohuslava Ečera. Přijel do Buchenwaldu 26. dubna 1945. Zde 

byl svědkem nacistických zvěrstev. Návštěva pro něho byla o to emotivnější, že se 

v koncentračním táboře setkal se svými známými z Brna, kteří byli v táboře 

vězněni. Krátce na to vystoupil Ečer v pořadu BBC, kde přečetl jména lidí, kteří v 

Buchenwaldu přežili, aby dal zprávu jejich příbuzným doma. Z toho důvodu, že 

Československo nebylo od nacistů ještě zcela osvobozeno, mohl přečíst jen jména 

těch lidí, kteří pocházeli z částí republiky již osvobozených. Oprávněně se 

domníval, že by mohl lidi např. z Prahy zprávou o jejich vězněném příbuzném 

ohrozit.
85

 

Dne 2. května 1945 se po hrozném zážitku v Buchenwaldu členové KSN 

jednomyslně rozhodli podpořit generála Eisehowera a spolupracovat s ním při 

stíhání válečných zločinců. Generál Eisenhower pověřil členy KSN sestavením 

národních vyšetřovacích týmů. Stalo se tak 8. května 1945, tedy v den konce války 

v Evropě. Předsedou Československé národní vyšetřovací komise se stal Bohuslav 

Ečer. Členy československé komise se stali: „JUDr. B. Ečer, jeho spolupracovník 

JUDr. Velen Fanderlík (mimoto vůdčí osobnost československého skautingu) a za 

ministerstvo národní obrany JUDr. Arnošt Hochwald a JUDr. Pavel Schwarz. ČSR 

měla zájem především o říšského státního tajemníka Karla Herrmanna Franka, 

odpovědného za vypálení Lidic a Ležáků, říšského protektora Kurta Daluegeho a 
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prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa. Delegace odcestovala do Wiesbadenu, 

kde bylo velitelství všech zúčastněných armád a soustředění významných zajatců.“
86

 

V tento okamžik Bohuslav Ečer poprvé svlékl civil a oblékl si vojenskou 

uniformu: „Připravena byla i vojenská uniforma pro dr. Ečera, který až dosud 

chodil v civilním obleku. Genrál Eisenhower žádal, aby do jeho stanu přicházeli jen 

muži nebo ženy ve vojenských stejnokrojích. Musel se tomuto rozkazu podrobit i dr. 

Ečer, ač nebyl v této válce vojákem pro zranění ještě z první světové války. Zařídila 

se tedy čs. delegace podle zvyklostí amerických a anglických, kde propůjčili svým 

právníků a jiným osobám určitou vojenskou hodnost, odpovídající jejich služebnímu 

zařazení. Protože vláda ČSR už nesídlila v Londýně a telegrafické usnesení včas 

z Košic nedošlo, rozhodl generál Bosý, velitel československé vojenské misse, která 

zůstala v Londýně, aby listiny dr. Ečera uváděly zatím až do rozhodnutí vlády jeho 

hodnost jako "chief officer"
87

 – velící důstojník, jehož vnějším znamením jsou tři 

zlaté pásky na nárameníku normálního battle dresu.“
88

 Posléze mu byla propůjčena 

hodnost plukovníka justice. V lednu roku 1946 byl potom povýšen do hodnosti 

generála justice. 

Jako priorita číslo jedna, byl pro Československou vyšetřovací komisi 

výslech Karla Hermanna Franka. To se podařilo. Jako první Čechoslovák vyslýchal 

K. H. Franka právě Bohuslav Ečer. Stalo se tak 28. května 1945 ve věznici ve 

Wiesbadenu
89

. Tento výslech byl povolen plukovníkem J. C. Breckinridgem, šéfem 

oddělení, které pátralo po nacistických zločincích. Jako zapisovatel se výslechu 

zúčastnil ještě Ečerův asistent dr. Fanderlík
90

.
91
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Edvard Cenek
92

 popisuje vteřiny před setkáním, podle vzpomínek 

Bohuslava Ečera takto: „Čechům bušilo srdce, Američan neskrýval zájem, jak 

dopadne toto střetnutí Čechoslováka a Němce.“
93

 Dále si všímá paradoxu 

v symbolice na uniformách: „Na rukávě esesgrupnfýrera je dosud černá páska 

s bílým nápisem "Böhmen und Mähren". Na rameni českého důstojníka křikne 

červenou nití nášivka "Czechoslovakia". Dva nesmiřitelné světy proti sobě.“
94

 

Dovedeme si jistě představit, jak musel být K. H. Frank zaskočen, když ho 

v americkém zajetí přišel vyslýchat československý důstojník. Frank jistě doufal, že 

se mu únikem z Protektorátu podaří utéct spravedlnosti. „Frank zbledl, když 

zaslechl o československé vládě a o československých soudech.“
95

 Frank dokonce 

pomyslel na sebevraždu. Z tohoto důvodu nesměl mít v botách tkaničky. V tom, že 

je jeho život zpečetěn a že sebevražda je jeho jediným východiskem, ho ujišťoval i 

generál Josef Dietrich
96

, který s Frankem sdílel celu. Aby bylo spravedlnosti 

učiněno za dost, musel však Frank zůstat naživu, což se díky úsilí amerických a 

posléze československých vězeňských dozorců podařilo. Generál Ečer vyslýchal 

Franka ve Wiesbadenu
 
ještě několikrát.

97
 

Když Ečer referoval při audienci u prezidenta Beneše 4. června 1945 o 

výsleších K. H Franka, prezident dodal: „"Dobře to děláte, jen tak pokračujte…" 

přerušil občas hlášení návštěvníkovo, "učiňte si svým hlavním úkolem koncentrovat 

se na tento případ. Ve Frankovi nebudeme soudit jen jeho, ale celý nacistický režim, 

                                                
92 Edvard Cenek (1904-1971) - byl úředník, redaktor, spisovatel a fotograf. Používal také 
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str.: 185. 
95 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 
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jak se projevil vůči nám. Jsem spokojen a přeji vám i nadále mnoho úspěchů."“
98

 

Byl tedy nasnadě nový úkol, dostat Franka před československý soud.
99

 

Oficiálně byl Ečer pověřen přivést Franka před československý soud 

ministrem spravedlnosti Jaroslavem Stránským. Dohoda o vydání K. H. Franka byla 

sepsána 16. června 1945. Za USA ji podepsal americký hlavní žalobce v 

Norimberku Robert Jackson. Rozkaz o vydání Franka Československu přišel 

z Washingtonu 31. července 1945. Ečer potom zaslal do Prahy zprávu, ve znění: 

„Připravte vše pro převzetí velkého zavazadla.“ Dne 7. srpna 1945 nastoupil 

v Německu Ečer s Frankem na palubu letadla, které mířilo do Prahy.
100

 Edvard 

Cenek popisuje, podle vzpomínek Bohuslava Ečera, nástup do letadla: „Dlouhými 

kroky kráčel k stroji. [K. H. Frank – pozn. aut.] Pod paždí si nesl uzlíček propriet. 

Opodál ho pozoroval dr. Ečer. Mezi nimi je hluboká propast. Na jednom břehu stojí 

právo – na druhém satanské zlo. Nikdo už nepřeklene tuto propast. Jen ortel ji 

jednou odsune.“
101

 Frank byl na Ruzyňském letišti předán vrchnímu policejnímu 

komisaři doktoru Pravdovi, který ho zatkl. Proces s K. H. Frankem byl zahájen na 

Pankráci 22. března 1946. Bohuslav Ečer se zúčastnil několika sezení
102

, ale 21. 

května roku 1946, kdy předseda mimořádného lidového soudu dr. Vladimír Kozák 

vynesl nad Frankem rozsudek smrti, přítomen nebyl. O den později byl rozsudek 

nad Frankem vykonán v prostorách Pankrácké věznice. Bohuslav Ečer  se dále 

podílel i na stíhání slovenských fašistů.
103

   

Mezi tím se Bohuslav Ečer věnoval výslechům dalších válečných zločinců, 

uvězněných v Německu. Vyslýchal zde i některé z těch, kteří byli posléze obviněni 

v hlavním procesu
104

. Ečerovy výslechy se odehrávaly v časovém horizontu od 

července do srpna roku 1945 a probíhaly v Ashcan, což bylo krycí jméno 
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internačního tábora v Mondorfu, blízko Luxemburgu. V Československu pak byli 

ve středu zájmu zejména ti, z 52 zde vězněných politických, vojenských a 

hospodářských vůdců, kteří měli svou činností přímý vliv na život obyvatel 

v Protektorátu. Ečer byl tedy pověřen výslechy: Joachima Ribbentropa, Hermanna 

Göringa, Wilhelma Keitela, Kurta Daluegeho, Hanse Lammerse, Hanse-Ericha 

Vosse.
105

 

Jako prvního dostal Ečer povolení vyslechnou Joachima Ribbentropa. Stalo 

se tak 3. června 1945. Ribbentrop zastával v nacistickém Německu od roku 1936 

funkci velvyslance v Londýně a od 4. února 1938 funkci ministra zahraničních věcí. 

Podle Ečerových vzpomínek vypadal Ribbentrop, oproti tomu jak si ho pamatoval 

z filmových týdeníků a fotografií, poněkud sešle. Ovšem snažil se vypadat 

sebevědomě a arogantně jako dříve. Když byl Ečerem dotázán na své povolání, bez 

mrknutí oka odpověděl: „Říšský ministr zahraničních věcí.“
106

 Jako hlavní právní 

zbraň proti Ribbentropovi použil Bohuslav Ečer knihu, napsanou předválečným 

britským velvyslancem v Berlíně sirem Nevillem Hendersonem - The Failure of a 

Mission (Nezdar jednoho poslání). Autor této knihy uvádí za hlavního válečného 

štváčce právě Ribbentropa, naproti tomu o Göringovi mluví jako o politikovi 

hledajícím mírové řešení. Sám Göring tuto knihu použil pro svou obhajobu. 

Ribbentrop tyto závěry zcela popíral: To musí být nějaké nedorozumění. Tomu 

nerozumím. To musí být nějaká mýlka. Musím se na to Göringa v poledne 

zeptat.“
107

 Bohuslav Ečer byl při cestě k obědu do hotelu, kde byl ubytován 

svědkem hádky mezi Ribbentropen a Göringem. „Po poledni, sotva Ribbentropa 

opět přivedli k výslechu, žádal mne naléhavě, abych ihned vyslechl Hermanna 

Göringa, který prý prosí o dovolení, aby mohl vysvětlit svůj protokol.“
108

 Göring 

měl potvrdit, že byli oba, jak on tak Ribbentrop pro mír. Bohuslav Ečer se 

Ribbentropovi vysmál s tvrzením, že nemá na takovou smluvenou komedii čas.
109
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Ribbentrop měl na všechny otázky v podstatě totožnou odpověď. Plnil 

bezvýhradně úkoly. Na otázku, jaká byla vlastně jeho úloha v říši, odpověděl: 

„Úloha nástroje plánů a myšlenek fýrera – nic víc.“
110

 Dále podotkl, že se všemi 

Hitlerovými názory ani nesouhlasil. Na otázku: Co by se stalo, kdyby jste z důvodu 

nesouhlasu, rezignoval ze své funkce? Ribbentrop odpověděl: Byl bych poslán do 

koncentráku.“
111

 Na tuto odpověď reagoval Ečer velice pohotově: „Bylo by pro vás 

Ribbentrope lepší sedět v koncentráku, než dnes v této místnosti.“
112

  

Joachim von Ribbentrop dále popřel, že by věděl, co se dělo 

v koncentračních táborech. Je zvláštní, že se koncentračního tábora tak obával, i 

když vlastně nevěděl, jak se tam s vězni zachází. Z dalšího výslech vychází najevo, 

že Ribbentrop vůbec nevěděl o Neurathových plánech týkajících se zničení 

Československa a germanizace jeho občanů. V knize Nevilla Hendersona však její 

autor vzpomíná, že mu Ribbentrop ukázal zprávu, došlou z Prahy, podle níž byli 

v Čechách zastřeleni dva henleinovci. Ribbentrop doprovodil tuto zprávu hrozbou, 

že Český národ musí být potrestán za tento zločin a že musí být vyhuben do 

posledního muže, ženy a dítěte. Ribbentrop toto svědectví popřel a označil 

Hendersona za hanebného lháře. V Norimberku byl později předložen dokument 

týkající se Itálie, kde Ribbentrop užil stejné fráze: Vyhubení mužů, žen i dětí.
113

 

Jako ministr zahraničí nevěděl o plánech a okupaci Československa a o 

zřízení Protektorátu. „O tom, že by německé vojsko vniklo dne 14. března na 

československé území, v době, kdy Hácha byl teprve na cestě do Berlína, 

Ribbentrop prý nic nevěděl. A vůbec se dověděl o úmyslu Hitlerově vpadnout do 

Československa teprve při návštěvě Háchově.“
114

 Těžko tomuto výroku uvěřit. Své 

lži ovšem Ribbetrop korunoval výrokem: „Hitler měl vždy positivní vztah 

k českému národu.“
115

 V tom se již Bohuslav Ečer neubránil úsměvu. Požádal 

Ribbetropa, aby toto tvrzení doložil. Hitler se prý vyjádřil ve společnosti 
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Ribbetropa: „Cítím zvláštní sympatie k českým ženám.“
116

 To už ovšem Bohuslav 

Ečer propukl v smích. Ribbetrop si ovšem po další přestávce Hitlerův výrok 

rozmyslel a požádal o jeho doplnění. Ten potom zněl: „Cítím zvláštní sympatie 

k českým ženám – i českým mužům.“
117

 Snad mu tuto změnu poradil některý z jeho 

spoluvězňů, aby snad na Adolfa Hitlera nevrhl špatný stín. Protokol z tohoto 

výslechu měl asi 20 stran. Poté byl použit pro potřeby prokuratury v průběhu 

procesu s hlavními válečnými zločinci v Norimberku
118

, kde byl Joachim 

Ribbentrop usvědčen a shledán vinným ve všech čtyřech bodech obžaloby a 

potrestán trestem smrti.
119

 

Jako druhý, byl 4. srpna 1945 Ečerovi povolen výslech Wilhelma Keitela, 

který byl v nacistickém Německu polním maršálem a náčelníkem Hitlerova 

generálního štábu
120

. Na Bohuslava Ečera zapůsobil dojmem vojáka každým 

coulem. Působil tak, že si na tom, že je voják velice zakládal. Dokonce projevoval 

Ečerovi a jeho československé uniformě patřičnou úctu. Což  Ečer bral jako určitý 

druh satisfakce. Kdy se bývalý německý polní maršál a náčelník generálního štábu 

staví do pozoru před československým plukovníkem. „Snažil se vzbudit dojem 

přímého, poctivého a čestného vojáka, který neuhýbá odpovědi a nelže.“
121

  Keitel 

popřel členství v NSDAP, přestože byl vyznamenán zlatým čestným odznakem za 

své sponzorské dary této straně. Stejně jako Ribbentrop se stavěl do role 

vykonavatele rozkazů. Ečerovi tvrdil, že Německo nebylo v době Mnichova na 

válku s Československem připraveno. „Keitel byl také přítomen, když do Berlína 

přijel Hácha a mluvil s ním o technických otázkách, souvisejících s příchodem 

německých vojsk do Čech a Moravy. To vše prý s ním projednal velmi srdečným a 

přátelským tónem.“
122

  

Potom se snažil hájit Wehrmacht a zdůrazňoval, že ten nemá s válečnými 

zločiny nic společného, že bojoval udatně a čestně. Bohuslav Ečer Keitlovi 
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předložil fotokopii jeho vlastnoručně podepsaného rozkazu ze dne 16. září 1941, ve 

kterém sám Keitel nařídil, aby za každého zabitého Němce na východě, bylo bez 

soudu popraveno 50-100 komunistů. Bývalý polní maršál tento důkaz nemohl 

popřít, ale ihned dodal v domněnce, že se tím dobře hájí: „Ten rozkaz však neplatil 

pro Čechy a Moravu.“
123

 Wilhelm Keitel byl stejně jako Joachim von Ribbentrop 

usvědčen před norimberským tribunálem
124

 ve všech čtyřech bodech obžaloby a 

potrestán trestem smrti.
 125

 

Hans Lammers byl podroben Ečerově výslechu dne 5. srpna 1945. Lammers 

byl profesorem práva a v nacistickém Německu zastával  funkci náčelníka tzv. 

Reichskanzlei, byl říšským ministrem a podepisoval všechny Hitlerovy dekrety a 

vládou usnesené zákony. Byl to právě on, kdo byl autorem textu výnosu o zřízení 

Protektorátu Čechy a Morava, podepsané na Pražském hradě 16. března 1939. 

Tvrdil ovšem, že na obsah zákonů neměl žádný vliv, staral se pouze o jejich 

formální podobu. Dále proklamoval, že byl jakýmsi notářem, který ověřoval zda 

Hitler opravdu podepsal daný zákon. Bohuslav Ečer přistoupil k následující otázce: 

„Uznáváte, dr. Lammersi, jako profesor práva, že podepsat a vydat vyhlášku, podle 

níž se trestá žena a děti za to, co domněle spáchal otec rodiny je zločin?“
126

 

Lammers odpověděl zcela cynicky: „Uznávám, že je to zločin podle práva 

civilizovaného. Ale není to zločin podle práva nacistického.“
127

 Profesor, který 

nacistické právo vyučoval, ho nyní prohlašuje za necivilizované. Hans Lammers 

vystoupil jako svědek v procesu s hlavními zločinci
128

, on sám byl potom souzen 

v tzv. Ministerském procesu
129

, kde mu byl vyměřen trest 20 let vězení, který mu 

byl ovšem 12. prosince roku 1949 zmírněn na trest 10 let vězení.
130

 

Dne 21. července 1945 přišel na řadu Kurt Daluege. I on byl podroben 

výslechu Bohuslava Ečera. Daluege vykonával v nacistickém Německu funkce SS-

Oberstgruppenführera a šéfa pořádkové policie, dále pak zastupujícího říšského 

                                                
123 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. str. 49. 
124 viz. Příloha č. 1. 
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126 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. str. 52. 
127 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. str. 52. 
128

 viz. Příloha č. 1. 
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protektora v Čechách a na Moravě po smrti Reinharda Heydricha v letech 1942 až 

1943. Po příjezdu do Prahy vyhlásil stanné právo. Tato akce vešla do povědomí 

českého národa jako tzv. „heydrichiáda“. Spolu s K. H. Frankem je hlavním 

viníkem vypálení obcí Lidice (10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942). Za 

dobu výkonu jeho funkce v Protektorátu bylo popraveno přibližně 1400 českých 

vlastenců.
131

 

Ještě než Bohuslav Ečer přistoupil k samotnému výslechu, měl Daluege dvě 

výhrady: „Především prý nemá s sebou své zápisky a bude vypovídat jen podle své 

paměti, což nevylučuje omyly nebo nesprávnosti. A za druhé – na to kladl zvláštní 

důraz – trpí prý následky dědičné syfilidy, což rovněž může mít vliv na objektivní 

pravdivost jeho výpovědi.“
132

 Tato nemoc byla prý i důvodem jeho odvolání 

z funkce zastupujícího říšského protektora. Ečer se snažil, aby Daluege mluvil proti 

H. K. Frankovi, který se o něm nepřímo vyjádřil, jako o holomku a zločinci. To 

Daluegeho velice rozčílilo a prakticky všechny zločiny dával za vinu právě 

Frankovi. Tvrdil:  „Frank musel jezdit z bytu do kanceláře a nazpět 

v opancéřovaném autu a v doprovodu a já žil na Dobříši zcela volně. Chodil jsem 

s českými lesníky na hony a měl jsem v rodině českou služebnou."
133

 V souvislosti 

s tímto výrokem pak pronesl: „Naučil jsem český národ – milovat!“
134

  

Vyslovil přání konfrontace s Frankem před soudem. Když byl přivezen do 

Prahy, aby svědčil v procesu s Frankem, dozvěděl se přímo v soudní, že je i na něho 

uvalena řádná vazba. To Daluege nečekal, myslel si, že po svém svědectví a 

konfrontaci s Frankem bude vrácen do věznice v Německu. Ve chvíli, kdy se 

dozvěděl, že bude také souzen v Československu, si konfrontaci s Frankem 

rozmyslel. „Mlčky a očima se dohodl s Frankem, že se nebudou navzájem 

obviňovat. Možná, že oba přece jen uznali za správnější manifestovat před 

československým soudem německou solidaritu.“
135

 V Praze stanul ve zvláštním 
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procesu, před mimořádným lidovým soudem. Za své zločiny byl potrestán trestem 

smrti a popraven 23. října roku 1946.
136

 

Hermann Göring se výslechu Bohuslava Ečera dlouho vyhýbal. Z důvodu 

Göringova infarktu, byl původní termín výslechu zrušen. Ovšem, když brněnský 

lidový soud soudil případ dr. K. Schwadeho, byl Bohuslav Ečer pověřen výslechem 

Göringa znovu, ovšem pouze v dané záležitosti. Stalo se tak 30. května roku 1946. 

Výslech nebyl moc úspěšný, protože si Göring skoro na nic a na nikoho 

nepamatoval. Po skončení výslechu se stala zvláštní událost, kterou Bohuslav Ečer 

zaznamenal takto: „Dodiktoval jsem protokol
137

, dokouřil cigaretu, odhodil do 

popelníku "špačka" a odešel k telefonu. Ve výslechu pokračoval můj kolega. Ten mě 

pak vykládal, že Göring nespustil "špačka" z očí a v průběhu dalšího výslechu 

nenápadně manévroval rukou až k popelníčku a v mžiku se octl "špaček" v kapse 

maršálské uniformy.“
138

 

Proces s hlavními válečnými zločinci před Mezinárodním vojenským 

tribunálem,
139

 zahájil své zasedání 20. listopadu 1945. Bohuslav Ečer se ho 

zúčastnil jako předseda československé delegace. Předkládal prokuratuře materiály 

proti jednotlivým obžalovaným, zejména v kauzách týkajících se otázek 

Československa. V této činnosti pokračoval i u tzv. „následujících norimberských 

procesů
140

“, kterých se odehrálo celkem dvanáct.
141
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137 viz. Poznámka č. 28-29. 
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3. 2. Československý příspěvek k žalobě spojenců 

 Hlavní žalobce v Norimberku Robert Jackson vypracoval plán, podle 

kterého měla být vedena obžaloba před Mezinárodním vojenským tribunálem
142

. 

Robert Jackson v rámci svého plánu popsal činy, které by měly být zažalovány 

tímto způsobem: „1) Předválečná infiltrace domácími a dovezenými pátými 

kolonami, podvratná činnost, úplatkářství a korupce, všechno za tím účelem, aby 

byly otevřeny dveře vlivu obžalovaných na vnitřní politiku a aby byl oslaben nebo 

zničen odpor proti vojenským a politickým úchvatům, zamýšleným obžalovanými. 

Rovněž předválečné používání hospodářských prostředků, z nichž některé jsou 

podvody samy o sobě, jiné snad ne, pro podrobení jiných národů hospodářské 

nadvládě německé říše při prosazování zločinného plánu. 2) Politika, spočívající v 

tom, že se uzavíraly smlouvy a dohody a dávala ujištění o přátelských úmyslech bez 

úmyslu je dodržet, a pak se zrádně porušovaly při prosazování plánů obžalovaných 

na ovládnutí a dobytí. 3) Rozpoutání útočných válek v četných případech zrádně a 

bez výstrahy. 4) Po invasi terorisace obyvatelstva v obsazených zemích podle 

jednotného vzoru, masové vraždy, loupeže, zotročení, rabování a loupení, 

ekonomické vykořisťování vůbec, a bezohledné vykořisťování různými prostředky 

lidského a hospodářského pokladu obsazených zemí.“
143

 Robert Jackson žádá členy 

KSN o pomoc, při sběru materiálů usvědčujících válečné zločince z těchto zločinů. 

Vyzývá k vytvoření národních komisí, které by se soustředily každá zvlášť na 

zločiny spojené se svou zemí.
144

  

 Dopis s Jacksonovou žádostí přijímá 18. srpna 1945 československé 

velvyslanectví v Londýně. Bohuslav Ečer odpovídá na žádost obratem a zasílá již 

15. září 1945 čtyřem hlavním žalobcům
145

 předběžně část II a část III, vztahující se 

k odstavcům 2) a 3) Jacksonovy žádosti. Část I a část IV, které spadaly k odstavcům 

1) a 4), pak měla zajistit vláda v Praze. Ovšem materiál zaslaný z Ministerstva 

vnitra, byl neúplný a tak i ten musel Bohuslav Ečer spolu se svými spolupracovníky 

přepracovat a doplnit. Jelikož lhůta pro jejich odevzdání byla krátká, museli 
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pracovat dnem i nocí. Úřad československého delegáta v KSN se v této době 

skládal z předsedy dr. Ečera, náměstka dr. Fanderlíka, dr. Beckmanna 

z Ministerstva vnitra, úřednic pí. Burrows a sl. Sissons a zřízence p. Lišky. Dne 20. 

září 1945 dostali žalobci kompletní československý materiál. Spis nesl název 

„German Crimes against Czechoslovakia“ (Německé zločiny proti 

Československu). O tomto dokumentu Bohuslav Ečer píše: Čítá 118 stránek a byl 

označen za nejlepší vládní dokument, jaký žalobci na svou výzvu dostali.“
146

 Ečer si 

vyhradil právo tento dokument v průběhu procesu případně doplnit, stalo se tak ve 

14 případech.
147

 

 Tato „Československá žaloba proti vedoucím německým válečným 

zločincům“, jak byla také nazývána, čítá dohromady osm tématických okruhů: 1) 

zločinný plán Němců proti ČSR, 2) sudetští Němci ve službách III. Říše, 3) 

diplomacie podvodu a věrolomnosti, 4) Mnichov a 15. březen, 5) osud chystaný 

Němci českému národu, 6) svědectví mrtvého velvyslance – citáty z Hendersonovy 

knihy, 7) zločiny okupační, 8) československá žaloba proti Neurathovi.
148

 

 Tento dokument zpracovaný Bohuslavem Ečerem a jeho spolupracovníky, 

byl použit prokuraturou v Norimberku. Na jeho základech byly otázky 

Československa zahrnuty do společné žaloby. Slovo Československo se potom 

v žalobě vyskytuje dvaačtyřicetkrát. Žaloba podaná zástupci USA, Velké Británie, 

SSSR a Francie se podrobně zabývá přepadením Československa a důsledky 

plynoucí z toho pro Polsko.
149

 

Nacističtí pohlaváři byli konfrontováni s „Fall Grün“, neboli v českém 

překladu „Plánem Zeleným“. Tento vojenský plán byl připravován již od roku 

1937. Obsahoval přesné směrnice pro obsazení Československé republiky. Nikdy 

nedošlo k jeho realizaci, protože nacistické Německo dokázalo dosáhnout svých 

cílů pomocí diplomacie. Jeho existence sloužila jako důkazní materiál pro body 

obžaloby: 1) účast na spiknutí nebo společném plánu ke spáchání zločinů proti míru 
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a 2) plánování, příprava, rozpoutání a vedení útočných válek a dalších zločinů proti 

míru.
150

 

V žalobě IMT se také uvádí, že občané Československa byli vězněni 

v koncentračních táborech v Osvětimi a v okolí Lvova, že 750 000 našich občanů 

bylo deportováno na nucenou práci do Německa. Škody, které utrpělo 

Československo jen v důsledku hospodářského vykořisťování, odhadla žaloba na 

200 000 000 000 Kč.
151

 

 V části, jednající o ničení měst a vesnic, aniž k tomu byly vojenské důvody, 

se žaloba zmiňuje o Lidicích a Ležácích. Československo je jmenováno také v části 

týkající se zločinů proti lidskosti. V přílohách žaloby, týkajících se osobní 

odpovědnosti obžalovaných, je Československo uvedeno v kapitole jednání o 

Wilhelmu Frikovi, řediteli ústředního úřadu protektorátu, a o protektoru 

Constantinovi von Neurathovi. V příloze „C“ v níž je konstatováno, že se nacisti 

spikli z důvodů přípravy a zahájení války, se uvádí výčet mezinárodních smluv, 

které Německo vůči Československu porušilo.
152

  

 To, že vůdci nacistického Německa byli nuceni zodpovídat se před IMT ze 

zločinů spáchaných proti Československu, zůstává výsledkem tvrdé práce 

Bohuslava Ečera a jeho týmu. 
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3. 3. Symbol československé stíhající spravedlnosti 

Bohuslav Ečer se stal v Československu velice populární postavou. U 

obyvatelstva zužovaného po dobu šesti let nacistickým terorem, znamenalo 

potrestání nacistických zločinců alespoň špetku spravedlnosti v moři zla, 

nespravedlnosti a násilí. Jak Čechoslováci chápali Bohuslava Ečera popisuje Edvard 

Cenek, tvůrce mnoha rozhovorů s Ečerem takto: „Generál Ečer žije v představě 

lidu jako symbol československé stíhající spravedlnosti. Promluvte si s kýmkoliv, 

pro každého znamená generál Ečer kus zadostiučinění za strašlivá muka, jež 

prožíval národ v dobách okupace.“
153

 Bohuslav Ečer se dále snažil přiblížit i 

„obyčejným lidem“, obsah a důležitost své práce. Ve spolupráci s Edvardem 

Cenkem
154

 připravovali reportážní pásmo o osobě samotného Ečera a o stíhání a 

trestání válečných zločinců. Toto pásmo pravidelně vycházelo v časopisu Nový 

svět. V roce 1946 byly reportáže vydány v nakladatelství Naše vojsko jako ucelená 

kniha s názvem - Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka
155

. Další 

novinové články o Ečerově činnosti, vycházely například v časopisu Beseda naší 

rodiny.
156

  

Jako plodný autor se projevoval i sám Bohuslav Ečer. Je autorem čtyřech 

populárně vědeckých knih, jejichž hlavním tématem je stíhání válečných zločinců. 

Knihy nesou následující názvy: Norimberský soud
157

, Právo v boji s nacismem
158

, 

Poučení norimberského soudu pro Slovany
159

, Vývoj a základy mezinárodního 

práva trestního
160

. Všechny jmenované knihy se snaží být přístupny nejširší 

čtenářské obci. Nesou v sobě poučení a pro dobového čtenáře přináší četba 
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154 viz. Příloha č. 33. 
155 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 
1946. 
156 NA, Fond č. 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 

- 1949. 
157 EČER, Bohuslav. Norimberský soud. Praha: Orbis, 1946. 
158 EČER, Bohuslav. Právo v boji s nacismem. Brno: Zář, 1946. 
159

 EČER, Bohuslav. Poučení norimberského soudu pro Slovany. Brno:  Zář, 1947. 
160 EČER, Bohuslav. Vývoj a základy mezinárodního práva trestního. Praha: knihkupectví a 

nakladatelství V. Lingart, 1949. 
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jmenovaných knih jistou míru zadostiučinění za to, co se v průběhu druhé světové 

války dělo na našem území.   

Popularitu Bohuslava Ečera dokazuje fotografie pořízená 10. května roku 

1946 fotografem amerického generála Gilla
161

. Na této fotografii je zachycen 

Bohuslav Ečer, který je nesen davem mladých lidí. Jak Ečer vzpomíná, dav 

skandoval: „Ať žije generál Ečer.“
162

 Ten jim za jejich projev úcty děkoval kynutím 

ruky.
163

 

Jako projev úcty navštívili Ečera v Praze přední představitelé 

Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Mezi takové osobnosti se řadí 

sovětský hlavní soudce generál Ion T. Nikičenko
164

, dále hlavní žalobce Američan 

Robert H. Jackson
165

. V neposlední řadě, Bohuslava Ečera také v Praze navštívil 

předseda Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku plukovník Geoffrey 

Lawrence
166

, který byl ubytován v hotelu Alcron. Jako důkaz této návštěvy se 

dochovala fotografie s věnováním pro Bohuslava Ečera, s datem 14. června 1946.
167

 

Za své činy byl oceněn domácími i zahraničními vyznamenáními. Byl mu 

udělen nejvyšší řád USA pro cizince: Legion of Merit. Tímto řádem ho vyznamenal 

generál M. G. White v lednu 1946 ve Frankfurtu nad Mohanem
168

. Ečer byl 

držitelem Československé medaile za zásluhy I. stupně, udělené 16. února 1946 

v Praze. Po pádu komunistického režimu byl vyznamenán in memoriam Jednotou 

Českých právníků v Praze stříbrnou Medailí Antonína Randy. Děkany čtyř 

právnických fakult českých univerzit byl navržen na udělení státního vyznamenání 

                                                
161 viz. Příloha č. 31. 
162 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946.  
163 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946.  
164 viz. Příloha č. 32. 
165 viz. Příloha č. 33-34. 
166 viz. Příloha č. 35-36. 
167

 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946. 
168 viz. Příloha č. 37. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoffrey_Lawrence&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoffrey_Lawrence&action=edit&redlink=1
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ČR: Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, in memoriam. Ovšem tento návrh bohužel 

nebyl přijat. V roce 2002 se Ečer stal čestným občanem města Brna.
169

 

Bohuslav Ečer byl i přes své pracovní vytížení dále aktivním účastníkem 

veřejného života v Československu. Zasadil se např. o stavbu pomníku obětem z řad 

rudoarmějců při osvobozovacích bojích v Brně stojícího v Božetěchově ulici. Tento 

pomník byl slavnostně odhalen 8. června 1946.
170

 

 Ruku v ruce s jeho popularitou přicházela častá pozvání na obrovské 

množství společenských akcí. V jeho osobní korespondenci můžeme nalézt 

pozvánky na nejrůznější plesy a přednášky politických stran, ať už na státní či 

regionální úrovni. Můžeme zde také nalézt pozvánku na ples Junáku, ale i na další 

akce nejrůznějších spolků a sdružení. Dále jsou zde četné pozvánky na soukromé 

návštěvy. Je nutno dodat, že byl Bohuslav Ečer nucen většinou pozvání omítat z 

důvodu pracovního vytížení. Bohuslav Ečer v průběhu práce v Úřadu 

československého delegáta v KSN také většinu času pobýval v zahraničí, což mu 

bylo v korespondenci vyčítáno rodinními příslušníky. Dále v korespondenci 

nalezneme doklady osobního styku s tehdejšími nejvyššími státními činiteli, např. s: 

Edvardem Benešem
171

, Zdeňkem Fierlingerem
172

, Zdeňkem Nejedlým
173

 a 

Klementem Gottwaldem
 174

. Dnes se může zdát paradoxní, když Klement Gottwald 

děkoval Ečerovi za přání k Vánocům roku 1948, když známe následující Ečerův 

osud. 

 V jeho korespondenci se nachází mnoho dopisů plných poděkování za 

Ečerovu činnost. Asi nejhezčím takovým dopisem je ten, který mu poslali žáci 

Měšťanské školy chlapecké v Lysé nad Labem u příležitosti vykonání rozsudků 

v hlavním procesu v Norimberku 16. října 1946
175

: 

                                                
169 TRENČANSKÁ, Naďa. Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 
http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
170 http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/ 
171 viz. Příloha č. 39. 
172 viz. Příloha č. 40. 
173 viz. Příloha č. 41. 
174

 viz. Příloha č. 42. 
175 viz. Příloha č. 43. 
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V Lysé nad Labem dne 16. Října 1946. 

Vážený pane generále! 

 

V dnešní významný den, kdy konečně spravedlnosti nad norimberskými 

zločinci bylo učiněno zadost, vzpomínáme s vděčností na Vaše zásluhy o provedení 

celého procesu a objasnění naší neviny na hrůzných událostech posledních let. 

Mnoho jsme o tom i o Vaší práci slyšeli ve škole. 

Přejeme Vám, pane generále v další Vaší činnosti pro republiku pevného 

zdraví. 

V hluboké úctě  

za žákovskou samosprávu městské školy chlapecké v Lysé nad Labem. 

 

Zdeněk Janeček, Jindřich Ložek, Zděnek Misar, 

 jednatel. místostarosta. starosta. 

 

  Vladislav Jiřík, 

  člen výboru. 

 

   Odpověď generála Ečera datovaná 7. listopadu 1946. Svědčí o jeho vřelosti 

a oddanosti práci
176

:  

 

V Praze dne 7. Listopadu 1946. 

 

Milé děti, 

 

 děkuji Vám srdečně za Váš dopis ze 16. října 1946. Byl jsem velice potěšen 

Vaší pozorností a zprávou, že se ve škole o práci, kterou já se svými 

spolupracovníky konám, učíte.  

 Doufám, že budu moci někdy přijeti do Lysé nad Labem na přednášku a že 

se tam s Vámi setkám. 

                                                
176 viz. Příloha č. 44. 
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 Těší mne, že si tak živě všímáte světových událostí a doporučuji Vám, abyste 

v tomto svém zájmu vytrvali. Bude to ve prospěch Váš i Republiky. 

 

 Některé dopisy, které přijímala kancelář generála Ečera však v sobě mají 

známku vypočítavosti a někdy možná až pomatenosti pisatele. Můžeme zde najít 

žádosti o knihy generála Ečera zdarma. Jakýsi spolužák žádá doktora Ečera o 

osobní automobil, samozřejmě také zdarma. Dokonce jedna dáma upozorňuje 

Bohuslava Ečera, na místo pobytu Hitlera a Bormanna. Naléhavě ho žádá, aby je šel 

zajistit. Dopisy tohoto druhu jsou většinou doplněny Miluší Kašlíkovou, tajemnicí 

generála Ečera, pouze o poznámku „založit“. Dále jim nebyla věnována 

pozornost.
177

  

 Někteří českoslovenští občané, ovšem cítili jako svou povinnost, generálu 

Ečerovi pomoci se sběrem důkazních materiálů. Nadšený filatelista vojenský lékař 

Vlastimil Kubín z Plzně, který zaslal dne 15. prosince 1945 zprávu o Německé 

poštovní známce vydané u příležitosti referenda o připojení Rakouska k Říši 10. 

dubna 1938
178

. Podle Kubínových závěrů je v symbolice této známky obsažen 

záměr obsazení Československé republiky. Tato známka měla potom být jasným 

důkazem o Německé agresi:
179

 

Sdělení 

o okupační známce německé, vydané dne – 8. dubna 1938. 

 

1/ Popis známky: Pamětní vydání. Opětné spojení Rakouska s říší a 

hlasování lidu dne 10. 4. 1938. Návrh: prof. E. Puchinger, Vídeň. Známka 

zobrazuje spojení německého národa. Občané /Volksgenossen/ z říše a Rakouska 

/poslední v kroji alpských zemí/ nesou německou vlajku. / cit. z – 

Briefmarkenkatalog-Michel. 

2/ Sledujeme-li na známce konturu praporu od hrotu žerdě: 

                                                
177 NA, Fond č. 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 

- 1949. 
178

 viz. Příloha č. 47- 48. 
179 NA, Fond č. 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 

- 1949. 
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a) směrem do leva vidíme, že odpovídá přesně severním hranicím 

Německa,/zátoka Pomořanská, mírnější zářez zátoky Kielské, oblouk břehu moře 

Severního, zářez hranice helandské, atd.,  

b) směrem doprava a dolů: zářez hranice poznaňsko-polské, ale i concavní 

oblouk, přetínající území ČSR, mezi Moravou a Slovenskem, přechází pak 

v konturu, odpovídající jižní hranici Rakouska, atd., tedy kontura mapy Německa, 

zakreslující i značnou část území ČSR. 

3/ Na sub 2/ uvedené byl jsem krátce po vydání známky v r. 1938 upozorněn 

mým asistentem na očním oddí. sbor. nem. 2, Dr. Niestlerem, /sudetský Němec, 

filatelista./. 

4/  Služebním postupem hlásil jsem tady shora uvedené, neboť jsem to 

pokládal za hrubý čin proti svrchovanosti ČSR. Dnes vidíme, že vydání této známky 

bylo i prvním veřejným ohlášením okupačního záměru Německa – pro sudetské 

Němce. 

 

Pplk. Zdrav. Dr. Vlastimil Kubín 

 

 Generál Ečer na tento dopis odpovídá obratem
180

: 

 

 Vážený pane doktore, 

 

 děkuji za Váš dopis z 15. prosince 1945 s přílohou. Nemám žádných námitek 

proti tomu, abyste o věci referoval v klubu filatelistů. 

 Souhlasím s Vámi, že touto známkou Německo veřejně symbolizovalo svoje 

záměry, pokud jde o nás. Budu-li moci toho použít jako dokladu v Norimberku, 

učiním tak.  

V dokonalé úctě, 

gen. Dr. Bohuslav Ečer. 

V Brně dne 5. ledna 1946. 

                                                
180 NA, Fond č. 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 

- 1949. 
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Mimo to se na Bohuslava Ečera obracejí nejrůznější lidé s prosbou o pomoc 

při pátrání po jejich blízkých. Tyto prosby jdou často ruku v ruce s hledáním dětí, 

které byly ukryty před nacisty v Anglii
181

, nebo byly násilně odvlečeny do Německa 

na převýchovu.  

V souvislosti s tímto, bych se rád zmínil o svědecké výpovědi paní Marie 

Šuplíkové. Paní Šuplíková, jako jedno z Lidických dětí prošla německou 

převýchovou spolkem Lebensborn
182

. Vedoucí členové tohoto spolku byli 

v Norimberku souzeni v tzv. „RuSHA (Rasse - und Siedlungshauptamt) 

procesu“
183

. Marie Šuplíková měla v procesu spolu s ostatními Lidickými dětmi 

svědčit. Osobou, která děti do Norimberku doprovázela, byl právě Bohuslav Ečer. 

Jelikož cestovali v noci, Marie Šuplíková usnula na rameni Bohuslava Ečera, ten 

měl potom podle jejího svědectví říci následující větu: „Lidice se přišly vyspat na 

rameno spravedlnosti.“ Bohuslav Ečer byl tedy ztělesněním jakési satisfakce za 

nacistické hrůzné zločiny, spáchané na obyvatelích Československa. Takto byl 

vnímán poválečnou veřejností.  

 

  

                                                
181 Například děti zachráněné v transportech organizovaných Sirem Nicholasem Wintonem v březnu 

až srpnu roku 1939.  
182

 Lebensborn - nacistický spolek jehož cílem bylo na základě nacistické ideologie o rasové 

hygieně zvýšení počtu árijských dětí. 
183 viz. Příloha č. 9. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sir
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81rijsk%C3%A1_rasa
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4. Generál JUDr. Bohuslav Ečer po rozpuštění 

Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku  

 Po skončení procesu s hlavními válečnými zločinci 1. října 1946
184

, byl 

Bohuslav Ečer  i nadále pověřen sledováním následných procesů v Norimberku, 

které byly vedeny před americkými vojenskými tribunály
185

. O průběhu následných 

procesů, kterých bylo celkem dvanáct, byl povinnen psát zprávy československým 

úřadům. Tyto zprávy byly dodávány: 1) Kanceláři prezidenta republiky, 2) Úřadu 

předsednictva vlády, 3) Kabinetu ministra vnitra, 4) Kabinetu ministra 

spravedlnosti, 5) Ministerstvu zahraničních věcí, odd. VI/5, 6) Ministerstvu národní 

obrany, odd. 2.5, 7) Ministerstvu informací – tiskovému odboru, 8) Československé 

tiskové kanceláři, 9) Československému rozhlasu – politickému zpravodajství, 10) 

Kabinetu ministra průmyslu.
186

 Nutno ještě podotknout, že prezident Edvard Beneš 

měl zájem o zvláštní podrobné zprávy o tzv. Ministerském procesu
187

, ve kterém 

byli souzeni i němečtí diplomaté. Takto se dělo, až do ukončení posledního 

z procesů dne 13. dubna 1949. Vláda potom přijala usnesení
188

, ve kterém pověřila 

Bohuslava Ečera likvidací Úřadu československého delegáta v Komisi pro stíhání 

válečných zločinců.
189

 

 Bohuslav Ečer se mezitím stal jedním z patnácti soudců Mezinárodního 

soudního dvora v Haagu v tzv. „cause Korfu“ mezi Velkou Británií a Albánií. Po 

ukončení tohoto poslání se rozhodl pro pedagogickou činnost. První 

vysokoškolskou přednášku s názvem: Materiálněprávní normy norimberského 

procesu, přednesl 29. dubna 1946 na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. 

Ečerovy odbornosti se rozhodl využít ministr školství a národní osvěty Zdeněk 

Nejedlý, který ho požádal o přednášky po celém území republiky na téma 

mezinárodního trestního práva. Jestliže se podíváme do seznamu jeho přednášek, 

                                                
184 viz. Příloha č. 1. 
185 viz. Příloha č. 2-13. 
186 ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 
187 viz. Příloha č. 12. 
188

 viz. Příloha č. 55. 
189 NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 

1949. 
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zjistíme, jak obrovsky byl touto činností vytížen.
190

 Docentem Masarykovy 

univerzity se stal v roce 1948 a ve stejném roce se zde stal profesorem 

mezinárodního práva. Jeho habilitační práce nese název: Potrestání „válečných 

zločinců“. V září roku 1949 vydává vysokoškolská skripta s názvem: Příručka 

mezinárodního práva veřejného. Jeho pedagogická činnost byla ukončena 27. 

června 1950, kdy byla Právnická fakulta Masarykovy Univerzity zrušena. Dne 28. 

března 1953 odešel Bohuslav Ečer do invalidního důchodu.
191

 

 Skutečnost, že nové Československo se po únoru 1948 stalo státem toho, 

proti čemu bojoval celý život, tedy diktatury a bezpráví, začal Ečer chápat až na 

počátku vykonstruovaných politických procesů. Veřejně se postavil proti procesu 

s Miladou Horákovou. Angažoval se v procesech s Rudolfem Lukaštíkem
192

.  

V prvním procesu v roce 1950, kdy Bohuslav Ečer zastával post jeho advokáta, byl 

Lukaštík dokonce zproštěn obžaloby. Bylo proti němu však vzneseno nové obvinění 

a nakonec vězení neunikl. Po procesu s Ečerovým přítelem Josefem Babákem
193

, 

který byl v roce 1953 odsouzen k trestu smrti, inicioval Ečer sepsání žádosti o 

milost prezidentu Antonínu Zápotockému. V této žádosti požadovali Bohuslav 

Ečer, Zdeněk Fierlinger a František Bláha, aby byl Babákův trest zmírněn na 

doživotí. Nakonec jim bylo vyhověno.
194

  

 Není nijak překvapivé, že se Bohuslav Ečer ocitl v centru zájmu StB. Měl se 

stát hlavní postavou ve vykonstruovaném procesu s bývalými funkcionáři brněnské 

sociální demokracie. „Klíčovou postavou se měl stát JUDr. Bohuslav Ečer, který ve 

                                                
190 NA, Fond 615, Úřad československého delegáty v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 

1949. 
191 TRENČANSKÁ, Naďa. gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
192 Rudolf Lukaštík (1894-1979) - zúčastnil se prvního i druhého zahraničního odboje. V roce 1939 

po perzekuci gestapem uprchl do Velké Británie, kde působil jako sekční šéf exilového ministerstva 

vnitra a blízký spolupracovník prezidenta Beneše. Lukaštík byl iniciátorem a zakladatelem Sokola u 

čs. jednotky na Blízkém východě a u 311. bombardovací perutě ve Velké Británii. Později byl 

tajemníkem zahraničního Sokola a do vlasti se vrátil v roce 1945. V padesátých letech byl třikrát 
souzen. Z vězení byl propuštěn po amnestii v roce 1960. 
193 JUDr. Josef Babák (1897-1963) - v době první světové války byl legionářem v Rusku. V období 

první republiky byl zaměstnán jako úředník policejního ředitelství v Brně. V době druhé světové 

války byl gestapem od 6. dubna 1939 vězněn na Špilberku. Po skončení války byl jmenován 

policejním radou v Brně. V roce 1953 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti. 

Jeho trest byl následně změněn na doživotní vězení. 
194 TRENČANSKÁ, Naďa. Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
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své osobě naplňoval důležité předpoklady pro takovou roli. Pro vykonstruování 

případu měly být zneužity jeho styky na „západě“, které logicky souvisely s jeho 

činností za války a u mezinárodního soudního dvora. Nosným bodem obžaloby byla 

Ečerova poslední cesta do Haagu koncem roku 1948, kde se měl setkat se zástupci 

exilové ČSSD a slíbit jim, že bude v ČSR organizovat podzemní špionážní činnost. 

Jeho dcera Jarmila, která otce na cestě doprovázela, pak měla navázat styky se 

špionážní službou Velké Británie, od které měl Ečer obdržet instrukce k 

organizování ilegální, výzvědné a sabotážní sítě, složené z bývalých sociálních 

demokratů. JUDr. Ečer však v polovině března 1954 zemřel a tato linie byla proto 

později použita v procesu s tzv. pravicovými sociálními demokraty, ve dvou velkých 

procesech nazvaných „Křepelka a spol.“ a „Čoupek a spol“.“
195

  

Složky těchto skupin u StB byly vedeny pod krycím názvem 

„Obnovovatelé“. Bohuslav Ečer zemřel pouhý den před svým plánovaným zatčením 

ze strany StB, 13. března 1954 ve Fakultní nemocnici v Brně na infarkt levé zadní 

komory srdeční. Příslušníci StB o jeho smrti nebyli informováni a pokusili se ho 

zatknout v jeho bytě. Bohuslav Ečer našel místo svého posledního odpočinku na 

Židenickém hřbitově v Brně.  

Prezident republiky Antonín Zápotocký zmínil Bohuslava Ečera v článku 

otištěném v Rudém právu 15. března 1954. Článek je věnován prvnímu výročí smrti 

Josifa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda. „Zde se právě uplatnily veliké 

vůdčí schopnosti soudruha Gottwalda. V tom tkví jeho zásluhy o upevnění a 

zbolševizování naší strany. Nezatížen oportunismem staré sociálně demokratické 

minulosti, dovedl vybudovat revoluční vedení strany, v němž se spojoval revoluční 

elán mladých, s praktickými zkušenostmi starých poctivých socialistických 

pracovníků. Jen tak mohla strana svést vítězný boj s nenapravitelnými oportunisty 

rázu Bubníka, brněnské skupiny pod vedením Roučka, Ečera, Kovandy a jiných.“
196

 

To dokazuje, jak moc se tehdejší režim toužil vypořádat s Bohuslavem Ečerem, 

který celý život zasvětil myšlence, která byla naprosto protichůdná s novým 

                                                
195 ŠKERLE, Michal. Československá sociální demokracie v Brně v letech 1945 - 1948. Brno, 2009. 

Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav. 

Vedoucí práce doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc. 
196 Rudé právo, 15. 3. 1954. 
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režimem v Československu. KSČ se chtěla vypořádat s člověkem, který její 

směřování po roce 1925 kritizoval jako její člen a byl z ní v roce 1929 vyloučen. 

Nenávist komunistů se i po Ečerově smrti projevila odsouzením jeho dcery Jarmily 

ke dvanácti letům vězení.
197

 

 Jméno Bohuslava Ečera se nikdy nedostalo do školních učebnic. Cílem 

nového režimu bylo, aby Ečer zmizel z povědomí národa. Je nutno uznat, že v tom 

byl režim relativně úspěšný. Jméno Bohuslava Ečera se nedostalo do povědomí 

národa ani po více než dvaceti letech od pádu komunismu. Kdyby byl Ečer souzen 

v roce 1954 a odsouzen k trestu smrti, možná by paradoxně byl dnes známější. 

Tehdejšímu režimu se nepovedlo Ečera zavraždit, povedlo se mu ale dokonale zabít 

jako odkaz.  

  

                                                
197 TRENČANSKÁ, Naďa. Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12304.html. 
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Závěr 

V životních osudech Bohuslava Ečera se zrcadlí dvacáté století. Jeho životní 

dráhu zásadně ovlivnily všechny přelomové události jeho doby. Bohuslav Ečer 

v dětství zažil dělnickou chudobu, proto se rozhodl proti sociální nespravedlnosti 

bojovat a stal se idealistickým socialistou. Zažil hrůzy první světové války, které se 

účastnil jako řadový voják. Po svém návratu z fronty se rozhodl usilovně pracovat 

na spoluvytváření „snu Československé republiky“. Chtěl budovat právní stát, který 

jak doufal, vydá se cestou prosperity a už nikdy nebude stržen do válečného 

šílenství. O tento sen byl spolu s dalšími občany Československa připraven 

vzrůstajícím nacionalismem, ke kterému se z nejrůznějších důvodů začali přiklánět i 

čeští Němci. Před Mnichovskou krizí se v hodině dvanácté vydal bojovat za 

Československo a snažil se přesvědčit evropské politiky o fatálních chybách 

appeasementu. V tomto svém snažení bohužel neuspěl. 

V březnu roku 1939 byl před hrozícím zatčením Ečer nucen uprchnout do 

Jugoslávie. Přes Francii se posléze dostal do Velké Británie. V exilu se rozhodl i 

nadále pracovat ve prospěch své vlasti. Pracoval v exilovém ministerstvu 

spravedlnosti v Londýně. Vzhledem k jeho odbornosti se pro něho otevřela možnost 

spolupracovat s představiteli světových mocností na potrestání válečných zločinců.  

Otázka, kterou jsem si položil na začátku této práce, zněla takto: Jaká byla 

vůbec úloha a vliv Československa, zastupovaného právě Ečerem, v procesu 

vypořádání se s válečnými křivdami pomocí práva? Vzhledem k jeho výjimečným 

osobním kvalitám měly Ečerovy názory na mezinárodním poli obrovský vliv, který 

přesahoval mezinárodní význam Československa. Jeho aktivity v procesu trestání 

válečných zločinců ocenil i hlavní americký prokurátor IMT Robert Jackson: „Jako 

člen komise pro vyšetřování válečných zločinů zabýval se generál Ečer zevrubně a 

důkladně těmito problémy. Jeho úsilí dostat válečné zločince před soud bylo 

neúmorné. Přispěl k tomu, že bylo rozhodnuto postavit je před soud. Nadšeně též s 

námi spolupracoval na vypracování vhodné procesní formy. Významným způsobem 

přispěl k vypracování plánu na určení zločinnosti nacistických organisací. Při 
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hodnocení zásluh o soud nad válečnými zločinci náleží generálu Ečerovi vysoké 

uznáni.“
198

 

Způsob jakým bylo po válce nakládáno s válečnými zločinci, měl z velké 

části ideový základ právě v teoriích Bohuslava Ečera. Můžeme dokonce tvrdit, že 

Bohuslav Ečer měl lví podíl na formování nové právní disciplíny – mezinárodního 

trestního práva. Svým vymezením „zločinů proti humanitě“ se stal předchůdcem 

pozdějšího dokumentu zabývajícího se touto problematikou, tedy Všeobecné 

deklarace lidských práv, která byla vyhlášena roku 1948. Na tato témata vedl 

přednášky před československou i zahraniční odbornou veřejností.  

V čele Československé národní komise při KSN se zasloužil o zpracování 

dokumentů týkajících se zločinů proti Československu, které následně použila 

prokuratura IMT. Československá zpráva byla dokonce označena za vůbec nejlepší. 

Ve sběru důkazního materiálu dále spolupracoval i v následných norimberských 

procesech. Touto vytrvalou prací donutil nejvyšší nacistické pohlaváry přímo se 

zpovídat na půdě mezinárodního práva ze zločinů spáchaných proti Československu 

a proti jeho občanům.  

Svým působením a autoritou v mezinárodních právních kruzích vymohl 

potrestání „kata českého národa“ K. H. Franka na půdě Československa. Ečer se 

stal pro lidi, kteří byli nuceni žít pod nacistickou hrůzovládou spravedlnosti a 

satisfakce. Nutno zde říci, že způsob vypořádání se s nacistickými zločinci, jaký 

reprezentoval Ečer, byl civilizovaný, a proto byl mnohem významnější než případné 

primitivní formy msty. Mezinárodní právo v něm nachází inspiraci, při řešení 

mezinárodně trestních zločinů i dnes. Za své kvality byl Ečer dokonce jmenován 

v roce 1946 soudcem Mezinárodního soudu v Haagu. Tím mohl svůj vliv na 

konstituování „nového mezinárodního trestního práva“ ještě zvýšit. Po návratu do 

Československa se potom rozhodl věnovat přípravě nových právních kapacit jako 

vysokoškolský profesor. 

                                                
198

 EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946. str. 10. 
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Po únoru 1948 se ovšem z Československa stala země, která jednala se 

svými občany v naprostém rozporu s tím, co Ečer celý život prosazoval. Obrovskou 

statečnost projevil, když se zastal nespravedlivě stíhaných. On sám se stal ovšem 

novému režimu nepohodlný. Jako bývalý člen KSČ, který si dovolil ze strany 

demonstrativně vystoupit v roce 1929 a politiku této strany zásadně kritizovat, byl 

brzo po únorovém převratu v hledáčku StB i on sám. Zatčení a potupnému soudu se 

vyhnul smrtí, když den před svým zatčením zemřel na následky srdečního infarktu.  

Komunistický režim velice úspěšně pracoval na tom, aby bylo jméno 

Bohuslava Ečera českou veřejností zapomenuto. Ani po více než dvaceti letech po 

pádu komunismu se nepodařilo odkaz Bohuslava Ečera vrátit do školních učebnic. 

Kdyby se podařilo komunistům Ečera zavraždit po zinscenovaném procesu, možná 

by byl paradoxně dnes známější. Ovšem, až na jméno tramvajové zastávky v Brně 

dnes jméno Bohuslava Ečera nezná skoro nikdo. 

Protože tato bakalářská práce vznikla na půdě Pedagogické fakulty UK, 

dovolím si ještě upozornit na možnost využití odkazu Bohuslava Ečera při výuce 

dějepisu. Dle mého názoru se dá studentům nejlépe přiblížit historie na osudech 

jednotlivců. Tento způsob výuky napomáhá více pochopit souvislosti historických 

jevů a jejich reálný vliv na životy lidí. Proto je veliká škoda, že jménu Bohuslava 

Ečera není přisouzen větší prostor v dějepisných učebnicích. Vždyť jeho životní 

osud je výpovědí o hrůzách dvacátého století. Je ale také výpovědí o tom, jak se 

chlapec z Moravy stal svou usilovnou prací a jasnými morálními zásadami 

výraznou postavou dějin právní vědy. To, že je jeho jméno dnes téměř neznámé, je 

možná také určitou výpovědí… 
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Anotace 

Anotace 

 

Klíčová slova: Bohuslav Ečer, válečné zločiny, Norimberské procesy, mezinárodní 

trestní právo, mezinárodní vojenský tribunál 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na českého právníka a teoretika právní 

vědy JUDr. Bohuslava Ečera, který se svou pracovitostí a oddaností stal jedním 

z hlavních ideologů mezinárodního trestního práva. Byl to právě on, kdo 

reprezentoval Československo v průběhu Norimberských procesů po skončení 

druhé světové války. 

 

Annotation 

 

Key words: Bohuslav Ečer, war crimes, Nuremberg trials, International criminal 

law, International military tribune 

 

In my bachelor thesis I focused on the czech lawyer and jurist JUDr. Bohuslav Ečer. 

He became one of the main ideologist of international criminal law thanks to his 

hard work . He represeted Czechoslovakia during the Nuremberg trials after World 

War II.  
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21-8 - Zpráva o procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 

 Příloha č. 6: Flick Friedrich a spol. (železářský a ocelářský koncern). Zdroj: 

ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o procesech s válečnými zločinci 

v Norimberku. 

 Příloha č. 7: Proces IG Farben. Zdroj: ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o 

procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 

 Příloha č. 8: List Wilhelm a spol. (vraždy rukojmí a partyzáni na Balkáně). 

Zdroj: ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o procesech s válečnými zločinci 

v Norimberku. 

 Příloha č. 9: RuSHA (Rasse - und Siedlungshauptamt). Zdroj: ABS, sign. 

305-21-8 - Zpráva o procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 

 Příloha č. 10: Einsatzgruppen, Zdroj: ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o 

procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 

 Příloha č. 11: Krupp a spol. Zdroj: ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o 

procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 

 Příloha č. 12: Ministerský proces. Zdroj: ABS, sign. 305-21-8 - Zpráva o 

procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 

 Příloha č. 13: Proces s vrchním velením. Zdroj: ABS, sign. 305-21-8 - 

Zpráva o procesech s válečnými zločinci v Norimberku. 

 Příloha č. 14: Předvolání Bohuslava Ečera k výslechu na brněnské gestapo 

ze dne 29. 3. 1939. Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní 

pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 15: Bohuslav Ečer v exilu Marseille roku 1942. Zdroj: EČER, 

Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: 

Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 16: K. H. Frank přichází na svůj první výslech vedený 

Bohuslavem Ečeram, dne 28. května 1945 ve Wiesbadenu. Zdroj: EČER, 

Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: 

Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 17: Bohuslav Ečer vyslýchá K. H. Franka dne 28. května 1945 ve 

Wiesbadenu. V pozadí zapisuje výslech dr. Fanderlík. Vpředu, otočený zády 

sedí americký plukovník Joseph C. Breckinridge. Zdroj: EČER, Bohuslav. 

Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946.  
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 Příloha č. 18: Bohuslav Ečer vyslýchá K. H. Franka dne 28. května 1945 ve 

Wiesbadenu. K. H. Frank reaguje na otázku týkající se vypálení Lidic. 

Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda 

Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 19: Bohuslav Ečer vyslýchá K. H. Franka dne 28. května 1945 ve 

Wiesbadenu. K. H. Frank podepisuje protokol. Všimněme si černé stuhy na 

jeho levé ruce, která nese nápis Böhmen und Mähren. Na rameni Bohuslava 

Ečera můžeme naopak vidět nápis Czechoslovakia. Zdroj: EČER, Bohuslav. 

Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946. 

 Příloha č. 20: Po výslechu K. H. Franka dne 28. května 1945 ve 

Wiesbadenu. Americký plukovník Joseph C. Breckinridge podepisuje 

protokol. Všimněme si Ečerovy provizorní uniformy s hodností "chief 

officer". Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo 

Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946.   

 Příloha č. 21: 7. 8. 1945 – K. H. Frank nastupuje v Německu do letadla. 

V pozadí stojí Bohuslav Ečer. Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: 

Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 22: 7. 8. 1945 – K. H. Frank vystupuje z letadla v Praze na 

ruzyňském letišti. Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní 

pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 23: 7. 8. 1945 – Vrchní policejní komisař dr. Pravda přebírá K. 

H. Franka v Praze. V pozadí stojí Bohuslav Ečer, nyní již s výložkami 

plukovníka. Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo 

Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 24: 7. 8. 1945 – „Odevzdávám do rukou československé 

spravedlnosti Karla Hermanna Franka.„ Bohuslav Ečer. Zdroj: EČER, 

Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: 

Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 25: Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. Zdroj: www.valka.cz 

 Příloha č. 26: Generál Ečer sleduje proces s K. H. Frankem. Po jeho levici 

sedí manželka Ludmila a po pravici dr. Marianko z ministerstva 

spravedlnosti. Zdroj: Beseda naší rodiny, 29. března 1946. 

 Příloha č. 27: Gen. JUDr. Bohuslav Ečer při práci. Zdroj: EČER, Bohuslav. 

Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946. 

 Příloha č. 28: První strana protokolu z výslechu Hermanna Göringa, 

vedeného Bohuslavem Ečerem dne 30. května 1946. Göring byl vyslýchán v 

souvislosti s brněnským procesem s dr. Karlem Schwabe. Zdroj: NA, Fond 

615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných 

zločinců 1942 - 1949. 

 Příloha č. 29: Druhá strana protokolu z výslechu Hermanna Göringa. 

Všimněme si podpisů pod protokolem: vlevo pod sebou - dr. Ečer, kapt. 

Hochwald, dr. Stahmer, Chatlotte Weinmann a vpravo - Hermann Göring. 

Göring se pod protokol podepsal ve stylu říšského maršála, nyní byl však již 

pouhým zločincem. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta 

v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

http://www.valka.cz/
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 Příloha č. 30: Ještě poslední pročtení o tom, co generál dr. Ečer vyprávěl a 

co Edvard Cenek zapsal, než bude rukopis odevzdán nakladatelství „Naše 

vojsko“. Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo 

Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 31: „Ať žije generál Ečer.“ 10. května 1946 na nádvoří 

Pražského hradu. Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní 

pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 32: Fotografie pořízená u příležitosti návštěvy Prahy 

generálmajora Iona Nikičenka, hlavního sovětského soudce při IMT. 

Uprostřed sedí Bohuslav Ečer, po jeho levici sedí Ion Nikičenko. Blondýnka 

sedící ob jedno místo po levici Nikičenka je Ečerova dcera Jarmila. Zdroj: 

EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. 

Praha: Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 33: Ministr spravedlnosti dr. Prokop Drtina uvítal hlavního 

žalobce IMT Roberta Jacksona na ruzyňském letišti v dubnu roku 1946. 

Zleva: Prokop Drtina, Bohuslav Ečer, Robert Jackson. Zdroj: EČER, 

Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: 

Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 34: Robert Jackson děkuje dr. Kozákovi za pozvání na proces 

s K. H. Frankem v dubnu 1946. Vlevo zády stojí dr. Kozák, vedle něj 

v uniformě dr. Ečer a úplně vpravo Robert Jackson. Zdroj: EČER, Bohuslav. 

Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 

1946. 

 Příloha č. 35: Předseda IMT v Norimberku Geoffrey Lawrence podepsal za 

své návštěvy v Praze 14. června 1946 svůj snímek, pořízený za přelíčení 

v Norimberku. Zdroj: EČER, Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní 

pásmo Edvarda Cenka. Praha: Naše vojsko, 1946.  

 Příloha č. 36: Předseda IMT Geoffrey Lawrence s Bohuslavem Ečerem při 

své návštěvě v Praze v červnu 1946. Zdroj: EČER, Bohuslav. Norimberský 

soud. Praha: Orbis, 1946. 

 Příloha č. 37: Americký generál M. G. White vyznamenává gen. Ečera 

řádem „Legion of Merit“. Frankfurt, leden 1946. Zdroj: Nový svět, 10. 

březen 1946. 

 Příloha č. 38: 10. května 1946 navštívila delegace americké prokuratury při 

IMT Prahu. Zleva: náměstek hlavního prokurátora Thomas D. Dott, brig. 

gen. Robert Gill, gen. Bohuslav Ečer, plk. Amen, plk. Arthur Kimball, mjr. 

F. Jay Niemtz, syn hlavního prokurátora IMT R. Jacksona por. V. M. E. 

Jackson. Zdroj: Ečer – Nový svět, 22. květen 1946. 

 Příloha č. 39: Poděkování za novoroční přání od prezidenta Edvarda 

Beneše, leden 1946. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta 

v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

 Příloha č. 40: Poděkování za novoroční přání od předsedy vlády Zdeňka 

Fierlingera, leden 1946. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého 

delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

 Příloha č. 41: Poděkování za novoroční přání od ministra školství a osvěty 

Zdeňka Nejedlého, leden 1946. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad 
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československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 

1949. 

 Příloha č. 42: Poděkování za novoroční přání od předsedy vlády Klementa 

Gottwalda, leden 1948. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého 

delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

 Příloha č. 43: Dopis od žáků měšťanské školy v Lysé nad Labem ze dne 16. 

října 1946. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi 

pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

 Příloha č. 44: Odpověď Bohuslava Ečera na dopis žáků měšťanské školy 

v Lysé nad Labem ze dne 7. listopadu 1946. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad 

československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 

1949. 

 Příloha č. 45: Gen. JUDr. Bohuslav Ečer při práci, rok 1946. Zdroj: EČER, 

Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: 

Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 46: Bohuslav Ečer v kruhu rodinném, Brno 1946. Zleva: dcera 

Naděžda, manželka Ludmila, Bohuslav Ečer, dcera Jarmila. Zdroj: EČER, 

Bohuslav. Jak jsem je stíhal: Reportážní pásmo Edvarda Cenka. Praha: 

Naše vojsko, 1946. 

 Příloha č. 47: Německá pohlednice vydaná u příležitosti anšlusu Rakouska 

13. březen 1938. Uzemí Říše zde nezahrnuje Čechy a Moravu. Zdroj: 

www.akpool.co.uk 

 Příloha č. 48: Německá poštovní známka vydaná u příležitosti plebiscitu o 

připojení Rakouska k Říši. 10. duben 1938. Povšimněme si vlajky, která 

kopíruje státní hranice Říše, ta zde zahrnuje i Čechy a Moravu. Tedy 

budoucí Protektorát. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta 

v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

 Příloha č. 49: Rozhodnutí o likvidaci Úřadu československého delegáta 

v KSN, 13. červen 1949. Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého 

delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 
  

http://www.akpool.co.uk/
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Přílohy 

Příloha č. 1: Proces s hlavními válečnými zločinci před Mezinárodním tribunálem 

 

o Oficiální název: Trial of the Major War Criminals before the International Military 

Tribunal 

o Počet obžalovaných: 24 

o Žaloba podána dne: 18. říjen 1945 

o Zažalované zločiny: účast na spiknutí nebo společném plánu ke spáchání zločinů proti 

míru, plánování, příprava, rozpoutání a vedení útočných válek a dalších zločinů proti 

míru, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti 

o Proces zahájen: 20. listopad 1945 

o Rozsudek vynesen: 1. říjen 1946 

o Soudci: Iona Nikitchenko (SSSR - hlavní), Alexander Volchkov (SSSR – zástupce), 

Geoffrey Lawrence (VB – hlavní, předseda tribunálu), Norman Birkett (VB – 

zástupce), Francis Biddle (USA - hlavní), John J. Parker (USA – zástupce), Henri 

Donnedieu de Vabres (FR – hlavní), Robert Falco (FR – zástupce) 

o Vedoucí prokurátoři: Sir Hartley Shawcross (VB), Robert H. Jackson (USA), Roman 

Andrejejič Ruděnko (SSSR), François de Menthon (FR) 

o Tresty: trest smrti: 12, trest doživotního vězení: 4, trest 20 let vězení: 2, trest 15 let 

vězení: 1, trest 10 let vězení: 1, zproštěn obžaloby: 2, stíhání zastaveno: 2 

o Seznam odsouzených: 

 

 Martin Bormann – trest smrti 

 Karl Dönitz – trest 10 let vězení 

 Hans Frank - trest smrti 

 Wilhelm Frick - trest smrti 

 Hans Fritzsche – zproštěn obžaloby 

 Walther Funk – trest doživotního vězení 

 Hermann Göring – trest smrti 

 Rudolf Hess – trest doživotního vězení 

 Alfred Jodl – trest smrti 

 Ernst Kaltenbrunner - trest smrti 

 Wilhelm Keitel – trest smrti 

 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach 

– stíhání zastaveno 

 Robert Ley - stíhání zastaveno 

 Konstantin von Neurath – trest 15 let 

vězení 

 Franz von Papen – trest doživotního 

vězení 

 Erich Raeder – trest doživotního vězení 

 Joachim Ribbentrop – trest smrti 

 Alfred Rosenberg – trest smrti 

 Fritz Sauckel – trest smrti 

 Hjalmar Schacht – zproštěn obžaloby 

 Baldur von Schirach – trest 20 let vězení 

 Arthur Seyss-Inquart – trest smrti 

 Albert Speer – trest 20 let vězení 

 Julius Streicher – trest smrti 

 

Příloha č. 2: Lékařský proces 

 

o Oficiální název: United States of America v. Karl Brandt, et al. 

o Počet obžalovaných: 22 

o Žaloba podána dne: 25. říjen 1946 

o Zažalované zločiny: společný plán nebo spiknutí, válečné zločiny, zločiny proti 

lidskosti, členství v zločinných organizacích 

o Proces zahájen: 9. prosinec 1946 

o Rozsudek vynesen: 20. srpen 1947 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Trials
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Trials
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_proti_m%C3%ADru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_proti_m%C3%ADru
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ato%C4%8Dn%C3%A1_v%C3%A1lka
http://en.wikipedia.org/wiki/Iona_Nikitchenko
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http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Biddle
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http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Falco
http://en.wikipedia.org/wiki/Hartley_Shawcross,_Baron_Shawcross
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Jackson
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Rudenko
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Rudenko
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Bormann
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6nitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Frank
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http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hess
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http://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_von_Neurath
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Raeder
http://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Sauckel
http://en.wikipedia.org/wiki/Baldur_von_Schirach
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Seyss-Inquart
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
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o Tresty: trest smrti: 7, trest doživotního vězení: 5, trest 20 let vězení: 2, trest 15 let 

vězení: 1, trest 10 let vězení: 1, zproštěn obžaloby: 7 

o Seznam odsouzených: 

 

 Hermann Becker-Freyseng – 20 let 

vězení 

 Wilhelm Beiglböck – 15 let vězení 

 Kurt Blome – zproštěn obžaloby 

 Viktor Brack – trest smrti 

 Karl Brandt – trest smrti 

 Rudolf Brandt – trest smrti 

 Fritz Fischer – trest doživotního vězení 

 Karl Gebhardt – trest smrti 

 Karl Genzken – trest doživotního vězení 

 Siegfried Handloser – trest doživotního 

vězení 

 Waldemar Hoven – trest smrti 

 Joachim Mrugowsky – trest smrti 

 Herta Oberheuser – trest 20 let vězení 

 Adolf Pokorny – zproštěn obžaloby 

 Helmut Poppendick trest 10 let vězení 

 Hans Wolfgang Romberg – zproštěn 

obžaloby 

 Gerhard Rose – trest doživotního vězení 

 Paul Rostock – zproštěn obžaloby 

 Siegfried Ruff – zproštěn obžaloby 

 Konrad Schäfer – zproštěn obžaloby 

 Oskar Schröder – trest doživotního 

vězení 

 Wolfram Sievers – trest smrti 

 Georg August Weltz – zproštěn obžaloby 

 

Příloha č. 3: Milch Erhard  

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Erhard Milch 

o Počet obžalovaných: 1 

o Žaloba podána dne: 13. listopad 1946 

o Zažalované zločiny: otrocká práce, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti 

o Proces zahájen: 2. leden 1947 

o Rozsudek vynesen: 17. duben 1947 

o Tresty: trest doživotního vězení: 1 

o Seznam odsouzených: 

 

 Erhard Milch – trest doživotního vězení 

 

Příloha č. 4: Právnický proces 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Josef Altstötter, et al. 

o Počet obžalovaných: 16 

o Žaloba podána dne: 4. leden 1947 

o Zažalované zločiny: společný plán nebo spiknutí, válečné zločiny, zločiny proti 

lidskosti, členství v zločinných organizacích 

o Proces zahájen: 6. březen 1947 

o Rozsudek vynesen: 15. březen 1947 

o Tresty: trest doživotního vězení: 4, trest 10 let vězení: 4, trest 7 let vězení: 1, trest 5 let 

vězení: 1, zproštěn obžaloby: 4, stíhání zastaveno: 2 

o Seznam odsouzených: 

 

 Josef Altstötter – trest 5 let vězení  

 Wilhelm von Ammon – trest 10 let 

vězení  

 Paul Barnickel – zproštěn obžaloby  

 Hermann Cuhorst – zproštěn obžaloby  

 Karl Engert - stíhání zastaveno  

 Günther Joel – trest 10 let vězení  
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 Herbert Klemm – trest doživotního 

vězení  

 Ernst Lautz – trest 10 let vězení  

 Wolfgang Mettgenberg – trest 10 let 

vězení  

 Günther Nebelung – zproštěn obžaloby  

 Rudolf Oeschey – trest doživotního 

vězení  

 Hans Petersen – zproštěn obžaloby  

 Oswald Rothaug – trest doživotního 

vězení  

 Curt Rothenberger – trest 7 let vězení  

 Franz Schlegelberger – trest doživotního 

vězení  

 Carl Westphal - stíhání zastaveno

 

Příloha č. 5: WVHA proces (koncentrační tábory) 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Oswald Pohl, et al. 

o Počet obžalovaných: 18 

o Žaloba podána dne: 13. leden 1947 

o Zažalované zločiny: společný plán nebo spiknutí, válečné zločiny, zločiny proti 

lidskosti, členství v zločinných organizacích 

o Proces zahájen: 8. duben 1947 

o Rozsudek vynesen: 3. listopad 1947 

o Zahájení opravného řízení: 14. červenec 1948 

o Rozsudek vynesen: 11. srpen 1948 

o Tresty: trest smrti: 3, trest doživotního vězení: 3, trest 20 let vězení: 2, trest 15 let 

vězení: 1, trest 10 let vězení: 6, zproštěn obžaloby: 3 

o Seznam odsouzených: 

 

 Oswald Pohl – trest smrti 

 August Frank – trest doživotního vězení 

 Georg Lörner – trest doživotního vězení 

 Heinz Karl Fanslau – trest 20 let vězení 

 Hans Lörner – trest 10 let vězení 

 Josef Vogt – zproštěn obžaloby 

 Erwin Tschentscher – trest 10 let vězení 

 Rudolf Scheide – zproštěn obžaloby 

 Max Kiefer – trest 20 let vězení 

 Franz Eirenschmalz – trest smrti 

 Karl Sommer – trest smrti 

 Hermann Pook – trest 10 let vězení 

 Hans Heinrich Baier – trest 10 let vězení 

 Hans Hohberg– trest 10 let vězení 

 Leo Volk – trest 10 let vězení 

 Karl Mummenthey – trest doživotního 

vězení 

 Hans Bobermin – trest 15 let vězení 

 Horst Klein – zproštěn obžaloby

   

Příloha č. 6: Flick Friedrich a spol. (železářský a ocelářský koncern) 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Friedrich Flick, et al. 

o Počet obžalovaných: 6 

o Žaloba podána dne: 8. únor 1947 

o Žaloba doplněna: 18. březen 1947 

o Zažalované zločiny: otrocká práce, drancování v obsazených zemích, arizace, členství 

v zločinných organizacích 

o Proces zahájen: 15. duben 1947 

o Rozsudek vynesen: 22. prosinec 1947 

o Tresty: trest 7 let vězení: 1, trest 5 let vězení: 1, trest 2½ roku vězení: 1, zproštěn 

obžaloby: 3 

o Seznam odsouzených: 
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 Friedrich Flick – trest 7 let vězení 

 Otto Steinbrinck – trest 5 let vězení 

 Bernhard Weiss – trest 2½ roku vězení 

 Odilo Burkart – zproštěn obžaloby 

 Konrad Kaletsch – zproštěn obžaloby 

 Hermann Terberger – zproštěn obžaloby

      

Příloha č. 7: Proces IG Farben 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Carl Krauch, et al. 

o Počet obžalovaných: 24 

o Žaloba podána dne: 3. květen 1947 

o Zažalované zločiny: zločiny proti míru, loupení a drancování, otrokářství a hromadné 

vraždy, členství v zločinných organizacích, společný plán nebo spiknutí 

o Proces zahájen: 27. srpen 1947 

o Rozsudek vynesen: 30. červenec 1948 

o Tresty: trest 8 let vězení: 2, trest 7 let vězení: 1, trest 6 let vězení: 2, trest 4 roky vězení: 

1, trest 3 roky vězení: 1, trest 2½ roku vězení: 1, trest 2 let vězení: 3, trest 1½ roku 

vězení: 2, zproštěn obžaloby: 10, stíhání zastaveno: 1 

o Seznam odsouzených: 

 

 Carl Krauch – trest 6 let vězení 

 Hermann Schmitz – trest 4 roky vězení 

 Georg von Schnitzler – trest 2½ roků 

vězení 

 Fritz Gajewski – zproštěn obžaloby 

 Heinrich Hörlein – zproštěn obžaloby 

 August von Knieriem – zproštěn 

obžaloby 

 Fritz ter Meer – trest 7 let vězení 

 Christian Schneider – zproštěn obžaloby 

 Otto Ambros – trest 8 let vězení 

 Max Brüggemann – stíhání zastaveno 

 Ernst Bürgin – trest 2 let vězení 

 Heinrich Bütefisch – tret 6 let větení 

 Paul Häfliger – trest 2 let vězení 

 Max Ilgner – trest 3 let vězení 

 Friedrich Jähne – trest 1½ roku vězení 

 Hans Kühne – zproštěn obžaloby 

 Carl Lautenschläger – zproštěn obžaloby 

 Wilhelm Rudolf Mann – zproštěn 

obžaloby 

 Heinrich Oster – trest 2 let vězení 

 Carl Wurster – zproštěn obžaloby 

 Walter Dürrfeld – trest 8 let vězení 

 Heinrich Gattineau – zproštěn obžaloby 

 Erich von der Heyde – zproštěn obžaloby  

 Hans Kugler – trest 1½ roku vězení

   

Příloha č. 8: List Wilhelm a spol. (vraždy rukojmí a partyzáni na Balkáně) 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Wilhelm List, et al. 

o Počet obžalovaných: 12 

o Žaloba podána dne: 10. květen 1947 

o Zažalované zločiny: hromadné vraždy, loupení a drancování, nezákonné popravy – této 

obžaloby byli obžalovaní v průběhu procesu zproštěni, otrokářská práce 

o Proces zahájen: 15. červenec 1947 

o Rozsudek vynesen: 19. únor 1948 

o Tresty: trest doživotního vězení: 2, trest 20 let vězení: 2, trest 15 let vězení: 1, trest 12 

let vězení: 1, trest 10 let vězení: 1, trest 7 let vězení: 1, zproštěn obžaloby: 2, stíhání 

zastaveno: 2 

o Seznam odsouzených: 

 

 Wilhelm List – trest doživotního vězení  Maximilian von Weichs – stíhání 

zastaveno 
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 Lothar Rendulic – trest 20 let vězení 

 Walter Kuntze – trest doživotního vězení  

 Hermann Foertsch – zproštěn obžaloby 

 Franz Böhme – stíhání zastaveno 

 Hellmuth Felmy – trest 15 let vězení 

 Hubert Lanz – trest 12 let vězení 

 Ernst Dehner – trest 7 let vězení 

 Ernst von Leyser – trest 10 let vězení 

 Wilhelm Speidel – trest 20 let vězení 

 Kurt Ritter von Geitner – zproštěn 

obžaloby

      

Příloha č. 9: RuSHA (Rasse - und Siedlungshauptamt) 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Ulrich Greifelt, et al. 

o Počet obžalovaných: 14 

o Žaloba podána dne: 1. července 1947 

o Zažalované zločiny: zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, členství v zločinných 

organizacích 

o Proces zahájen: 20. říjen 1947 

o Rozsudek vynesen: 10. březen 1948 

o Tresty: trest doživotního vězení: 1, trest 25 let vězení: 2, trest 20 let vězení: 1, trest 15 

let vězení: 3, trest 10 let vězení: 1, propuštěn po rozsudku (trest složen v rámci vazby): 

5, zproštěn obžaloby: 1 

o Seznam odsouzených: 

 

 Ulrich Greifelt – trest doživotního vězení 

 Rudolf Creutz – trest 15 let vězení 

 Konrad Meyer-Hetling – propuštěn po 

rozsudku 

 Otto Schwarzenberger – propuštěn po 

rozsudku 

 Herbert Hübner – trest 15 let vězení 

 Werner Lorenz – trest 20 let vězení 

 Heinz Brückner – trest 15 let vězení 

 Otto Hofmann – trest 25 let vězení 

 Richard Hildebrandt – trest 25 let vězení 

 Fritz Schwalm – trest 10 let vězení 

 Max Sollmann – propuštěn po rozsudku 

 Gregor Ebner – propuštěn po rozsudku 

 Günther Tesch – propuštěn po rozsudku 

 Inge Viermetz – zproštěn obžaloby 

  

Příloha č. 10: Einsatzgruppen 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Otto Ohlendorf, et al. 

o Počet obžalovaných: 24 

o Žaloba podána dne: 3. července 1947 

o Zažalované zločiny: zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, členství v zločinných 

organizacích 

o Proces zahájen: 29. září 1947 

o Rozsudek vynesen: 10. duben 1948 

o Tresty: trest smrti: 14, trest doživotního vězení: 2, trest 20 let vězení: 3, trest 10 let 

vězení: 2, propuštěn po rozsudku (trest složen v rámci vazby): 1, stíhání zastaveno: 2 

o Seznam odsouzených: 

 

 Otto Ohlendorf – trest smrti 

 Heinz Jost – trest doživotního vězení 

 Erich Naumann – trest smrti 

 Otto Rasch – stíhání zastaveno 

 Erwin Schulz – trest 20 let vězení 

 Franz Six – trest 20 let vězení 

 Paul Blobel – trest smrti 

 Walter Blume – trest smrti 

 Martin Sandberger – trest smrti 

 Willi Seibert – trest smrti 

 Eugen Steimle – trest smrti 

 Ernst Biberstein – trest smrti 
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 Werner Braune – trest smrti 

 Walter Haensch – trest smrti 

 Gustav Adolf Nosske – trest doživotního 

vězení 

 Adolf Ott – trest smrti 

 Eduard Strauch – trest smrti 

 Emil Haussmann - stíhání zastaveno 

 Waldemar Klingelhöfer – trest smrti 

 Lothar Fendler – trest 10 let vězení 

 Waldemar von Radetzky – trest 20 let 

vězení 

 Felix Rühl – trest 10 let vězení 

 Heinz Schubert – trest smrti 

 Matthias Graf - propuštěn po rozsudku

     

Příloha č. 11: Krupp a spol. 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Alfried Krupp, et al. 

o Počet obžalovaných: 12 

o Žaloba podána dne: 16. srpen 1947 

o Zažalované zločiny: zločiny proti míru, loupení a drancování, otrocká práce, společný 

plán nebo spiknutí 

o Proces zahájen: 8. prosinec 1947 

o Rozsudek vynesen: 31. červenec 1948 

o Tresty: trest 12 let vězení a propadnutí majetku: 2, trest 12 let vězení: 2, trest 10 let 

vězení: 2, trest 9 let vězení: 1, trest 7 let vězení: 1, trest 6 let vězení: 2, trest 2 let a 10 

měsíců vězení: 1, zproštěn obžaloby: 1 

o Seznam odsouzených: 

 

 Alfried Krupp – trest 12 let vězení a 

propadnutí majetku 

 Ewald Oskar Ludwig Löser – trest 7 let 

vězení 

 Eduard Houdremont – trest 10 let vězení  

 Erich Müller – trest 12 let vězení 

 Friedrich Wilhelm Janssen – trest 10 let 

vězení 

 Karl Heinrich Pfirsch – zproštěn 

obžaloby 

 Max Otto Ihn – trest 9 let vězení 

 Karl Adolf Ferdinand Eberhardt – trest 9 

let vězení 

 Heinrich Leo Korschan – trest 6 let 

vězení 

 Friedrich von Bülow – trest 12 let vězení  

 Werner Wilhelm Heinrich Lehmann – 

trest 6 let vězení 

 Hans Albert Gustav Kupke – trest 2 let a 

10 měsíců vězení 

   

Příloha č. 12: Ministerský proces 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Ernst von Weizsäcker, et al. 

o Počet obžalovaných: 21 

o Žaloba podána dne: 15. listopad 1947 

o Zažalované zločiny: zločiny proti míru, loupení a drancování, společný plán nebo 

spiknutí, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, otrocká práce, členství v zločinné 

organizace 

o Proces zahájen: 6. leden 1947 

o Rozsudek vynesen: 13. duben 1949 

o Snížení trestů: 12. prosinec 1949  

o Tresty (uvedeny po snížení): trest 15 let vězení: 1, trest 10 let vězení: 7, trest 7 let 

vězení: 2, trest 6 let vězení: 1, trest 5 let vězení: 5, trest 4 roky vězení: 1, trest 3 let a 10 

měsíců vězení: 1, zproštěn obžaloby: 3 

o Seznam odsouzených: 
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 Ernst von Weizsäcker – trest 7 (po 

snížení 5) let vězení 

 Gustav Adolf Steengracht von Moyland 

– trest 7 (po snížení 5) let vězení 

 Wilhelm Keppler – trest 10 let vězení 

 Ernst Wilhelm Bohle – trest 5 let vězení 

 Ernst Wörmann – trest 7 (po snížení 5) 

let vězení  

 Karl Ritter – trest 4 roky vězení 

 Otto von Erdmannsdorff – zproštěn 

obžaloby 

 Edmund Veesenmayer – trest 20 (po 

snížení 10) let vězení 

 Hans Heinrich Lammers – trest 20 (po 

snížení 10) let vězení 

 Wilhelm Stuckart – trest 3 let a 10 

měsíců vězení  

 Richard Walther Darré – trest 7 let 

vězení 

 Otto Meissner – zproštěn obžaloby 

 Otto Dietrich – trest 7 let vězení 

 Gottlob Berger – trest 25 (po snížení 10) 

let 

 Walter Schellenberg – trest 6 let vězení 

 Lutz Graf Schwerin von Krosigk – trest 

10 let vězení 

 Emil Puhl – trest 5 let vězení 

 Karl Rasche – trest 7 let vězení 

 Paul Körner – trest 15 (po snížení 10) let 

 Paul Pleiger – trest 15 (po snížení 10) let 

 Hans Kehrl – trest 15 let vězení 

 

Příloha č. 13: Proces s vrchním velením 

 

o Oficiální název: The United States of America vs. Wilhelm von Leeb, et al. 

o Počet obžalovaných: 14 

o Žaloba podána dne: 28. listopad 1947 

o Zažalované zločiny: zločiny proti míru, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti (na 

zajatcích a na civilních osobách), společný plán nebo spiknutí 

o Proces zahájen: 30. prosinec 1947 

o Rozsudek vynesen: 28. říjen 1949 

o Tresty (uvedeny po snížení): trest doživotního vězení: 1, trest 20 let vězení: 1, trest 18 

let vězení: 1, trest 15 let vězení: 2, trest 12 let vězení: 2, trest 8 let vězení: 1, trest 7 

roky vězení: 1, trest 5 let vězení: 1, trest 3 roky vězení: 1, zproštěn obžaloby: 2, stíhání 

zastaveno: 1 

o Snížení trestů: 1951 

o Seznam odsouzených: 

 

 Wilhelm von Leeb – trest 3 let vězení 

 Hugo Sperrle – zproštěn obžaloby 

 Georg von Küchler – trest 20 (po snížení 

12) let vězení 

 Johannes Blaskowitz – stíhání zastaveno 

 Hermann Hoth – trest 15 let vězení 

 Georg-Hans Reinhardt – trest 15 let 

vězení  

 Hans von Salmuth – trest 20 (po snížení 

12) let vězení 

 Karl-Adolf Hollidt – trest 5 let vězení 

 Otto Schniewind – zproštěn obžaloby 

 Karl von Roques – trest 20 let vězení 

 Hermann Reinecke – trest doživotního 

vězení 

 Walter Warlimont – trest doživotního (po 

snížení 18 let) vězení 

 Otto Wöhler – trest 8 let vězení 

 Rudolf Lehmann – trest 7 let vězení 
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Obrazová příloha 

  

Příloha č. 14 

Předvolání Bohuslava Ečera k výslechu na brněnské gestapo ze dne 29. 3. 1939. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

Bohuslav Ečer v exilu Marseille roku 1942. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Příloha č. 15 
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K. H. Frank přichází na svůj první výslech vedený Bohuslavem 

Ečerem, dne 28. května 1945 ve Wiesbadenu.  
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

Příloha č. 16 

Bohuslav Ečer vyslýchá K. H. Franka dne 28. května 1945 ve Wiesbadenu. V pozadí zapisuje výslech 

dr. Fanderlík. Vpředu, otočený zády sedí americký plukovník Joseph C. Breckinridge.  
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Příloha č. 17 
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Příloha č. 19 

Příloha č. 18 

Bohuslav Ečer vyslýchá K. H. Franka dne 28. května 1945 ve Wiesbadenu. K. H. Frank reaguje na 

otázku týkající se vypálení Lidic.  
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Bohuslav Ečer vyslýchá K. H. Franka dne 28. května 1945 ve Wiesbadenu. K. H. Frank podepisuje 

protokol. Všimněme si černé stuhy na jeho levé ruce, která nese nápis Böhmen und Mähren. Na rameni 

Bohuslava Ečera můžeme naopak vidět nápis Czechoslovakia.  
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 
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  Příloha č. 20 

Příloha č. 21 Příloha č. 22 

Po výslechu K. H. Franka dne 28. května 1945 ve Wiesbadenu. Americký plukovník Joseph C. 

Breckinridge podepisuje protokol. Všimněme si Ečerovy provizorní uniformy s hodností "chief officer".     
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

7. 8. 1945 – K. H. Frank nastupuje v Německu do 

letadla. V pozadí stojí Bohuslav Ečer. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

7. 8. 1945 – K. H. Frank vystupuje z letadla 

v Praze na ruzyňském letišti. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 
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7. 8. 1945 – „Odevzdávám do rukou 

československé spravedlnosti Karla Hermanna 

Franka.„ Bohuslav Ečer.  
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

7. 8. 1945 – Vrchní policejní komisař dr. Pravda přebírá K. H. 

Franka v Praze. V pozadí stojí Bohuslav Ečer, nyní již 

s výložkami plukovníka. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Příloha č. 23 

Příloha č. 24 Příloha č. 25 

Gen. JUDr. Bohuslav Ečer. 

Zdroj: www.valka.cz 
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Gen. JUDr. Bohuslav Ečer při práci. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Generál Ečer sleduje proces s K. H. Frankem. Po jeho levici sedí manželka 

Ludmila a po pravici dr. Marianko z ministerstva spravedlnosti. 
Zdroj:  Beseda naší rodiny, 29. března 1946. 

 

Příloha č. 26 

Příloha č. 27 
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Příloha č. 28 

První strana protokolu z výslechu Hermanna Göringa, vedeného Bohuslavem Ečerem dne 30. května 

1946. Göring byl vyslýchán v souvislosti s brněnským procesem s dr. Karlem Schwabe.  
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 
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Příloha č. 29 

Druhá strana protokolu z výslechu Hermanna Göringa. Všimněme si podpisů pod protokolem: vlevo 

pod sebou - dr. Ečer, kapt. Hochwald, dr. Stahmer, Chatlotte Weinmann a vpravo - Hermann Göring. 

Göring se pod protokol podepsal ve stylu říšského maršála, nyní byl však již pouhým zločincem. 

Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi stíhání pro válečných zločinců 1942 - 1949. 
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Ještě poslední pročtení o tom, co generál dr. Ečer vyprávěl a co 

Edvard Cenek zapsal, než bude rukopis odevzdán nakladatelství 

„Naše vojsko“. 
Zdroj:  Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

„Ať žije generál Ečer.“ 10. května 1946 na nádvoří Pražského hradu.  
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Příloha č. 30 

Příloha č. 31 
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Příloha č. 32 

Příloha č. 33 

Fotografie pořízená u příležitosti návštěvy Prahy generálmajora Iona Nikičenka, hlavního sovětského 

soudce při IMT. Uprostřed sedí Bohuslav Ečer, po jeho levici sedí Ion Nikičenko. Blondýnka sedící ob 

jedno místo po levici Nikičenka je Ečerova dcera Jarmila. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Ministr spravedlnosti dr. Prokop Drtina uvítal hlavního žalobce IMT Roberta Jacksona na ruzyňském 

letišti v dubnu roku 1946. Zleva: Prokop Drtina, Bohuslav Ečer, Robert Jackson. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 
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Příloha č. 34 

Příloha č. 35 

Robert Jackson děkuje dr. Kozákovi za pozvání na proces s K. H. Frankem v dubnu 1946. Vlevo zády 

stojí dr. Kozák, vedle něj v uniformě dr. Ečer a úplně vpravo Robert Jackson. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 

 

Předseda IMT v Norimberku Geoffrey Lawrence podepsal za své návštěvy v Praze 14. června 1946 svůj 

snímek, pořízený za přelíčení v Norimberku.  
Zdroj: Ečer – Jak jsem je stíhal. 
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Příloha č. 36 Příloha č. 37 

Příloha č. 38 

Předseda IMT Geoffrey Lawrence s Bohuslavem 

Ečerem při své návštěvě v Praze v červnu 1946.  
Zdroj: Ečer – Norimberský soud. 

 

10. května 1946 navštívila delegace americké prokuratury při IMT Prahu. Zleva: náměstek hlavního 

prokurátora Thomas D. Dott, brig. gen. Robert Gill, gen. Bohuslav Ečer, plk. Amen, plk. Arthur 

Kimball, mjr. F. Jay Niemtz, syn hlavního prokurátora IMT R. Jacksona por. V. M. E. Jackson.  
Zdroj: Nový svět, 22. květen 1946. 

 

Americký generál M. G. White vyznamenává 

gen. Ečera řádem „Legion of Merit“. Frankfurt, 

leden 1946. 
Zdroj: Nový svět, 10. březen 1946. 
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Příloha č. 39 

Příloha č. 40 

Poděkování za novoroční přání od prezidenta Edvarda Beneše, leden 1946. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi stíhání pro válečných zločinců 1942 - 1949. 

 

Poděkování za novoroční přání od předsedy vlády Zdeňka Fierlingera, leden 1946. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi stíhání pro válečných zločinců 1942 - 1949. 
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Příloha č. 41 

Příloha č. 42 

Poděkování za novoroční přání od ministra školství a osvěty Zdeňka Nejedlého, leden 1946. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi stíhání pro válečných zločinců 1942 - 1949. 

 

Poděkování za novoroční přání od předsedy vlády Klementa Gottwalda, leden 1948. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi stíhání pro válečných zločinců 1942 - 1949. 
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Příloha č. 43 

Dopis od žáků měšťanské školy v Lysé nad Labem ze dne 16. října 1946. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 
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Příloha č. 44 

Odpověď Bohuslava Ečera na dopis žáků měšťanské školy v Lysé nad Labem ze dne 7. listopadu 1946. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

 

Příloha č. 45 

Gen. JUDr. Bohuslav Ečer při práci, rok 1946. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem se stíhal. 
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Příloha č. 46 

Příloha č. 47 Příloha č. 48 

Bohuslav Ečer v kruhu rodinném, Brno 1946. Zleva: dcera Naděžda, manželka Ludmila, Bohuslav Ečer, 

dcera Jarmila. 
Zdroj: Ečer – Jak jsem se stíhal. 

 

Německá poštovní známka vydaná u 

příležitosti plebiscitu o připojení Rakouska 

k Říši. 10. duben 1938. Povšimněme si 

vlajky, která kopíruje státní hranice Říše, ta 

zde zahrnuje i Čechy a Moravu. Tedy 

budoucí Protektorát. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého 
delegáta v Komisi pro stíhání válečných 
zločinců 1942 - 1949. 

 

Německá pohlednice vydaná u příležitosti 

anšlusu Rakouska 13. březen 1938. Uzemí Říše 

zde nezahrnuje Čechy a Moravu. 
Zdroj: www.akpool.co.uk 
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Rozhodnutí o likvidaci Úřadu československého delegáta v KSN, 13. červen 1949. 
Zdroj: NA, Fond 615, Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942 - 1949. 

 

Příloha č. 49 


