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Anotace 
 

Námětem bakalářské práce je ojedinělý a první z velkých vojenských soudních 

procesů vedený před Mezinárodním vojenským tribunálem s nacistickými zločinci, 

který se konal na přelomu let 1945-1946 v bavorském Norimberku. První část bude 

věnována charakteristice procesu v kontextu historickém, politickém i právním a bude 

se zabývat jak jeho náplní a průběhem, tak výsledky. Ve druhé části, té hlavní, se práce 

zaměří na ohlasy norimberského soudu v Československu od roku 1946 do roku 1989. 

Stěžejním materiálem práce se stane archiv Českého rozhlasu. Český rozhlas, jakožto 

výrazné a dlouho fungující médium, umožní kontinuální pohled na problematiku tématu 

v průběhu let. 
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Abstract 
Nuremberg Trial and its reactions in Czechoslovakia Radio from 1946 to 1989 

 

Topic if this bachelor thesis is unique and first of large military trials held in front of 

the International Military Tribunal against criminals of Nazi Germany, which had taken 

place at the turn of years 1945 and 1946 in Bavarian Nuremberg. First part of the thesis 

will focus on characteristics of the trial in historical, political and law context and it will 

follow up with its purport, process and results. In the second part, the main one, will 

thesis focus on reactions to the Nuremberg trials in Czechoslovakia from year 1946 to 

1989. The anchor source for the thesis will be archive of Czech Radio Broadcast. Czech 

Radio Broadcast, as main and long lasting media, will allow readers to get a continual 

picture to this area of interest through years.  
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Úvod 

Pojmem Norimberský proces, potažmo Norimberské procesy, označujeme sérii 

soudních přelíčení před Mezinárodním vojenským tribunálem vítězných mocností 

druhé světové války proti prominentním vojenským, politickým i ekonomickým 

špičkám poraženého nacistického Německa. Prvním a zároveň nejznámějším z těchto 

tribunálů je proces vedený proti dvaceti čtyřem, respektive jedna dvaceti, klíčovým 

představitelům Hitlerova Německa. 

Proč další práce na toto téma? Tento příběh byl v minulosti zpracován ať už 

v knihách a nebo ve studentských pracích. Nicméně mám pocit, že připomínání si této 

přelomové události není už dnes samozřejmostí, a tak bychom povinnost vůči 

minulosti neměli opomíjet. Především díky jejímu významu a zároveň času, který od 

konce války neustále plyne. V mnoha myslích lidí, kteří hrůzy války nezažili na 

vlastní kůži, se z nacistických zločinců stává téměř mýtus. Je zde tedy nebezpečí, že 

pro budoucí generaci už nebudou jednoznačnými agresory a padouchy, jako tomu je u 

některých z nás již nyní. Zároveň existují lidé, kteří holocaust popírají, a to navzdory 

skutečnosti, že je to nyní trestné v mnoha evropských zemích, včetně Německa. 

Prohlašují tak navzdory faktům (např. osobní svědectví očitých svědků), které byly 

potvrzeny slovy samotných obžalovaných. 

Žádný jiný proces tak nemůže poskytnout lepší představu o povaze a příčinách zla 

než ten v Norimberku. Kdo by čekal, že před soudem budou souzena sadistická 

monstra, mohl by být zklamán. Byli to otcové od rodin, milovníci přírody a umění, 

kteří zároveň byli schopni páchat ty nejhorší zločiny. Je zajímavé, že poté co byli 

zbaveni moci nad životem a smrtí, která jim dodávala pocit nevídané arogance nad 

ostatními, projevila se jejich podstata osobnosti. Stejně tak politováníhodná jako 

znepokojivá. V tomto ohledu se dozajista jako neocenitelný zdroj informací jeví deník 

amerického psychologa Gustava Gilberta, který měl možnost se s jednotlivými 

obžalovanými procesu blíže poznat. Byli to lidé z různého prostředí – byrokraté, 

vysocí funkcionáři, vojenští velitelé, lidé kteří slepě poslouchali amorální rozkazy, 

aniž by je napadlo je jakkoli konfrontovat se svým svědomím. Tím tedy sami 

ztělesňovali podstatu takzvaných „podlidí“, v souladu se svou vlastní mytologií.  

Norimberský proces byl rovněž prvním a průlomovým mezinárodním soudním 

procesem s pachateli zločinů proti lidskosti a míru a můžeme jej považovat za základ 

mezinárodního trestního práva. Procesy byly vedeny v Justičním paláci v bavorském 
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Norimberku v letech 1945-1949. Hlavní tribunál pracoval od 20. listopadu 1945 do 1. 

října 1946 a právě ten je považován za Norimberský proces. Následovala série dalších 

dvanácti přelíčení. Ovšem tato práce se bude věnovat předně procesu vedenému proti 

špičkám nacistického Německa, tedy prvnímu ze soudních procesů. 

Hned na počátku bych chtěla zdůraznit, že práce si neklade za cíl pojednat o 

veškerých hlediscích, které se k procesu váží. Předně pak z pohledu právnického, ke 

kterému nedisponuji dostatečnou kvalifikací. Ve své práci se procesem budu tak 

zabývat především po stránce historické, potažmo politické. 

Obsah bakalářské práce je možné rozdělit na dvě hlavní části. V první se pokusím 

chronologicky představit jednak události, které mezinárodnímu tribunálu předcházely 

a zároveň i samotný průběh tak, abych co nejjasněji přiblížila problematiku daného 

tématu, s mírným akcentem na záležitosti související s Československem. A to 

především proto, že ve druhé části se budu věnovat ohlasům na Norimberský proces 

do roku 1989 u nás doma – tedy v bývalém Československu. Mým hlavním cílem tak 

budou reakce na mezinárodní tribunál pomocí média s velmi dlouhou historií, a sice 

Českého rozhlasu. V tomto ohledu jsem při zpracovávání materiálů využívala 

převážně metody deskriptivní, v souvislosti s předkládanými historickými fakty. 

Hlavní zdroj pramenů pro druhou část představují audionahrávky z archívu výše 

uvedeného rozhlasu. Při bližším prostudování pramenů jsem zjistila, že prakticky od 

roku 1986 neexistuje na téma Mezinárodní vojenský tribunál žádný relevantní 

materiál, což se týká především 90. let 20. století. O dalším významnějším 

připomenutí se dá hovořit až po roce 2000, kdy se v některých pořadech k tomuto 

tématu vracejí. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla práci ohraničit rokem 1989. 

Nahrávky jsem pečlivě prostudovala a chronologicky seřadila dle data. Významné z 

nich pak doslovně přepsala a zajistila tak podklad pro další práci s tímto materiálem. 

Ovšem při samotném zpracovávaní rozhlasových relací jsem se potýkala s určitými 

problémy. Protože jsou některé nahrávky již sešlé věkem, nebylo snadné zajistit co 

opravdu nejpřesnější doslovný přepis. Dalším problémem, na který jsem narazila, byl 

poněkud nepřehledný sled událostí, jako například vstupy hostů či hlasatelů 

nesourodě na sebe navazující a dále pak neúplnost údajů k danému pořadu. Především 

se to týká jmen jednotlivých moderátorů, redaktorů a hostů, kteří v rozhlasových 

relacích vystupují. Je tedy velmi těžké až nemožné zajistit jména všech účastníků 

pořadů. Z těchto důvodů jsem byla nucena, pro lepší přehled a orientaci v textu, 

použít obecné pojmenování osob jako například Hlasatel, Hlasatelka či Žena z Lidic.  
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Mým cílem tedy bude sestavit sborník těchto textů, které budou doplněny o mé 

komentáře, s případnými vysvětlivkami k lepšímu pochopení obsahu jednotlivých 

pořadů. V tomto případě pak využívám metody komparativní, k porovnávání 

skutečnosti s tím, co bylo v pořadu řečeno. 

Konečně by se práce měla stát jakýmsi průřezem názorového myšlení a diskusí na 

téma Norimberský proces. Ovšem je zřejmé, že do roku 1989 byl úhel pohledu na toto 

téma poněkud jednostranný. Nemůžeme tak hovořit o příliš velké pluralitě interpretací 

na danou problematiku, a to především s přihlédnutím k politickému režimu, který v 

bývalém Československu do listopadu 1989 fungoval. 
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Přehled literatury  

Literaturu, zabývající se problematikou Mezinárodního vojenského tribunálu 

v Norimberku, bychom mohli rozdělit do dvou hlavních částí, a sice na zahraniční a 

českou. 

Při bližším zkoumání dostupnosti pramenů jsem dospěla k závěru, že v dnešní 

době je již množství relevantní literatury na toto téma v knihovnách dostatečně 

zastoupeno. Především se to týká novodobějších autorů jako například: 

Heydecker/Leeb a jejich kniha z roku 2006 s názvem Norimberský proces, 

Blumenthal s McCormackem, The legacy of Nuremberg: Civilising Influence or 

Institutionalised Vengeance? z roku 2008 či Francois Delpla a jeho Norimberský 

proces – Poučení z historie z roku 2009. Ten ve své práci sleduje všechny úhly 

pohledu – francouzský, sovětský, britský i americký a celý proces hodnotí den po dni 

až do konečného rozsudku 1. října 1946. Nejnověji pak k problematice daného tématu 

přispěl svou prací Paul Roland, jehož překlad knihy The Nuremberg Trials vyšel 

v Praze v roce 2014. Rolandovo podmanivé líčení je nesmírně čtivé, často šokující a 

není pochyb o tom, že je znalcem tohoto tématu. Právě z této publikace pak ve své 

práci cituji například dobové výroky účastníků procesu, či jiné zajímavé postřehy o 

samotných obžalovaných. V tomto ohledu se dále jako neocenitelný zdroj informací 

jeví deník amerického psychologa Gustava Gilberta, který byl s jednotlivými 

obžalovanými během procesu neustále v kontaktu a své poznatky si zapisoval. Poprvé 

byla část jeho záznamů publikována v roce 1947 a později, těsně před soudem 

s Adolfem Eichmannem, byl deník přetištěn a vydán v plném rozsahu v roce 1961. 

Obdobný zdroj informací nalezneme i v knize Svědek z Norimberka, z roku 2002, od 

Richarda W. Sonnenfeldta, hlavního amerického tlumočníka při soudních procesech 

s válečnými zločinci. Sonnenfeldt byl součástí amerického týmu, který připravoval 

žalobu pro norimberský válečný tribunál a před procesy i v jejich průběhu strávil 

stovky hodin s hlavními představiteli poraženého nacistického režimu. 

Nesmím zde také zapomenout zmínit ojedinělý projekt Avalon právnické 

univerzity v Yale, v rámci něhož je mnoho právních dokumentů převedeno do 

elektronické podoby a zpřístupněno na internetu. Nicméně, já osobně jsem z tohoto 

pramenu čerpala jen příležitostně. Důvodem je, že tento zdroj je podle mého názoru 

přínosný předně pro badatele z právního odvětví. V neposlední řadě musím zmínit 

knihu od Tomaze Jardima s názvem Mauthausenský proces, která v minulém roce 
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(2014) vyšla i v českém překladu. Samotná kniha hovoří především o následných 

vojenských soudech v Dachau, ovšem v prvních kapitolách je pojednáno o právním 

vývoji i politické cestě, která nakonec vedla před poválečné soudy, včetně toho 

v Norimberku. Proto jsem čerpala i z této publikace a to převážně v prvních 

kapitolách práce, kde se na Jardima často odkazuji. 

Mezi časově starší autory zabývající se Norimberským procesem patří například 

Sawicki s dílem z roku 1962 Jako kdyby Norimberk nikdy nebyl, Arkadij Poltorak 

s knihou Norimberské procesy z roku 1973, Robert E. Conot vydal svou publikaci 

v Londýně roku 1983 s názvem Justice at Nuremberg – The first comprehensive 

account of the trial of the Nazi leaders, dále pak The Nuremberg War Crimes Trial 

1945-1946 od R.M. Marruse, vydáno v Bostonu 1997 a také kontroverzní kniha 

Davida Irvinga Norimberk: Poslední bitva vydaná v Praze 1997. A konečně vyšla 

také publikace Tobyho Thackera v českém překladu z roku 2011 Konec „Třetí říše“ – 

Porážka, denacifikace a Norimberk leden 1944 – listopad 1946. 

Co se týče české literatury, musím na tomto místě zmínit jméno doktorky Dagmar 

Černé, která se v minulosti tématem Mezinárodního vojenského tribunálu zabývala a 

v roce 2010 vydala publikaci s názvem Norimberský proces. 

Avšak téměř ihned po ukončení soudního jednání v Norimberku sepisuje své 

paměti Bohuslav Ečer, který byl součástí československé delegace v Norimberku a 

vydává hned tři svazky na toto téma. Z roku 1946 to jsou: Jak jsem je stíhal a 

Norimberský soud, a následně v roce 1947 vychází Poučení norimberského soudu pro 

Slovany. Samotnou prací Bohuslava Ečera se pak zabývá Monika Novotná ve své 

publikaci Život a dílo prof. JUDr. Bohuslava Ečera, vydanou v Brně v roce 1993. 

Další práce z roku 1946 jsou: Žalujeme v Norimberku: Reportáž o nacistických 

zločinech proti Československu od Ivana Herbena, Norimberk – zločin a soud od 

Vladimíra Rýpara, Svět žaluje v Norimberku od Rostislava Kocourka či z roku 1986 

publikace od Miroslava Honzíka Povstaňte, soud přichází!. Poslední dva jmenovaní 

autoři se zároveň objevují i v odvysílaných relacích Českého rozhlasu o 

Mezinárodním vojenským tribunálu, které jsem ve své práci uveřejnila. Samotnou 

knihou Miroslava Honzíka byl inspirován pořad z roku 1986, který režírovala J. 

Bezdíčková. V knize naleznete i vše ostatní co v osmidílném pořadu řečeno nebylo. A 

tímto se tedy dostávám k hlavnímu prameni, ze kterého jsem pro tuto práci čerpala.  

Archiv Českého rozhlasu mi poskytl velmi dobrý materiál, se kterým pracuji 

především v druhé části své práce. Veškeré zdroje jsou citované z Archivního fondu 
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rozhlasu, včetně čísla nosiče. Uváděné zdroje a původní audionahrávky lze pak nalézt 

v badatelně Českého rozhlasu, který dnes sídlí na Vinohradech na Praze 2. Archivní a 

programové fondy má na starosti magistra Eva Ješutová. Právě ona je také autorkou 

publikace Od mikrofonu k posluchačům z roku 2003, která je dostupná v internetové 

podobě na oficiálních internetových stránkách Českého rozhlasu. V práci jsem pak 

konkrétně čerpala z části Budovatelský rozhlas v letech 1945-1948. V popisu historie 

rozhlasu jsem zároveň vycházela i z knihy od Jaroslava Pacovského Na vlnách 

rozhlasu 1923-1993 vydanou v Praze v roce 1993. 

Na oficiálních internetových stránkách jsou dnes některé novodobější 

audionahrávky zdigitalizovány a lze je nalézt v sekci Archiv rozhlasu. 

Nakonec zde zmíním i knihu od Eduarda Stehlíka z roku 2007 Lidická vzpomínání 

–Památník Lidice, která mi byla velmi nápomocná při komentářích k pořadu 

Výpovědi lidických dětí v Norimberku z roku 1946. V knize je detailně popsána celá 

historie osudu Lidic, včetně jejích obyvatel. 

Z doplňkové literatury, která ovšem není méně významná, zmíním Deník Anne 

Frankové. Tato dívka si od 12. červa 1942 do 1. srpna 1944 vedla deník v podobě 

dopisů, které adresovala sama sobě. Otec Otto Frank se po zralé úvaze rozhodl, že 

splní přání své zemřelé dcery a uveřejní její záznamy jako knihu. První vydání vyšlo 

roku 1947 v Nizozemí. Páté a poslední revidované vydání z roku 2001 vyšlo 

v Amsterdamu. Díky tomuto deníku, se mohl svět dovědět, jaké je to žít ve strachu. 

Jako protiváha těchto vzpomínek může pak posloužit zpověď syna Hanse Franka, 

uveřejněná v knize Můj otec – účtování napsaná Niklasem Frankem. Niklas se ve 

svém díle snaží zhodnotit a zároveň se vyrovnat s následky, se kterými se jako 

potomek jednoho z nacistických zločinců musel potýkat. Kniha je psaná poněkud 

kontroverzním způsobem, je však svého druhu ojedinělá a určitě si tak zaslouží, aby 

byla na závěr zmíněna. 
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1 Proč vojenský mezinárodní tribunál? 

Na konci druhé světové války v Evropě se „Vítězové“ ocitli před komplikovaným 

úkolem. Adolf Hitler a spolu s ním dva jeho věrní přisluhovači Joseph Goebbels a 

Heinrich Himmler spáchali sebevraždu. Další vysoce postavení představitelé 

nacistického Německa jako například Adolf Eichmann, Heinrich Müller a nebo 

nechvalně známý doktor Joseph Mengele1 uprchli do Jižní Ameriky a nebo doslova 

zmizeli v anonymitě. Na začátku se tedy zdálo, že bude velmi obtížné zajistit 

dostatečné množství obžalovaných pro plánovaný soud. 

Již nikdo neměl zájem, aby proces dopadl jako v Lipsku po první světové válce a 

nebo snad, aby jednání před tribunálem umožnila propagandu a nebo dokonce 

samotné vzkříšení Nacismu. Německo muselo zapomenout na svou minulost a proto 

bylo nutné mu pomáhat při jeho obnově a zároveň odhalit poražené vůdce jako důvod 

katastrofy, v němž se zdecimovaný stát právě nacházel. Za žádnou cenu nemělo být 

dovoleno, aby se z Nacistů stali novodobí „mučedníci“.  

Pro Spojence to samozřejmě nebyl snadný úkol. Německý národ víceméně odmítal 

uvěřit všem zločinům, kterých se režim dopouštěl a to i přes četné důkazy, které 

obyvatelstvu byly předkládány.2 Nebylo tedy jasné, jak s tímto úkolem dále naložit. 

Zároveň se mezi politickými špičkami nacházely protichůdné názory. Tak například 

základní otázka, zda dostát spravedlnosti pomocí poprav a nebo soudu, vedeného 

Mezinárodním soudním tribunálem, byla tehdy na denním pořádku a verdikt se 

neustále odkládal. A právě v následujících podkapitolách bych ráda čtenáře seznámila 

s vývojem a překážkami, které samotnému soudu předcházely. 

1.1 První kroky k potrestání válečných zločinců 

Na konci října 1943 se konala schůzka ministrů zahraničí Velké Británie, 

Sovětského svazu a Spojených států s hlavním tématem německých válečných 

zločinů a zároveň způsobu, jak postihovat jejich pachatele. Výsledkem byla 

Moskevská deklarace z 1. listopadu 1943, která stanovovala dva na sobě nezávislé 

způsoby, jimiž měli po ukončení nepřátelství být němečtí váleční zločinci vydáni 
                                                
1 MIŠAL/ZOHAR 2013, 180-190. 
2 ROLAND 2014, 6-13. 
3 JARDIM 2014, 17. 
4 Britové nejprve museli počkat až se válka obrátí v jejich prospěch a nebudou čelit bombovým 
náletům (v tzv. „bitvě o Británii“) a u Američanů, vzhledem k jejich neutralitě až do útoku na Pearl 
Harbor (7. prosince 1941), nikdo jakoukoli intervenci neočekával. Ovšem poté, co do války přeci 
2 ROLAND 2014, 6-13. 
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spravedlnosti. První směřoval přímo před mezinárodní vojenský tribunál a americké 

vojenské tribunály v Norimberku a byl určen nejvýznamnějším zločincům Třetí říše. 

Druhý se pak týkal celé řady vojenských soudů, který se řídil zákony a pravidly 

odlišnými od těch, jež se uplatňovaly v Norimberku. A právě ten vedl například 

k procesu týkajícího se koncentračního tábora Mauthausenu a mnoha dalším jemu 

podobným, které se odehrávaly v prostorách prvního koncentračního tábora na území 

Německa - Dachau.3 

1.1.1 Svatojakubská deklarace 

Postoj spojenců k potrestání válečných zločinů se v průběhu války vyvíjel a byl 

formován kombinací diplomatických tlaků. První kdo vyvolal debatu na toto téma 

byla polská exilová vláda. V průběhu roku 1940 a v první půli roku 1941 byly jejich 

žádosti poněkud přehlíženy. I když vpád do Sovětského svazu upoutal k barbarským 

činům německé mašinérie větší pozornost, zůstávaly válečné zločiny pro Brity a 

Američany nadále druhořadým tématem.4  

I na počátku války se čas od času objevovaly informace o údajných německých 

zvěrstvech. První zprávy o rozsáhlých masakrech Židů a hrůzách k nimž docházelo 

v koncentračních táborech, přinesl až rok 1942. 5  I nadále však převažovaly 

pochybnosti, ale ignorovat narůstající důkazy bylo stále složitější. Největší 

spojenecké státy pak v politice trestání válečných zločinů zůstávaly opatrné. Není 

tedy překvapením, že první významnou mezinárodní deklaraci odsuzující nacistické 

zločiny nevydaly Spojené státy, Sovětský svaz a nebo Velká Británie, ale devět 

exilových vlád. „Představitelé Polska, Československa a dalších nacisty obsazených 

zemí se sešli 13. ledna 1942 v Londýně a stvrdili Svatojakubskou deklaraci 

prohlašující, že podepsané státy považují za jeden ze stěžejních válečných cílů 

potrestat prostřednictvím řádných orgánů justice ty, kdo jsou viníky válečných zločinů 

nebo jsou za ně odpovědní.“6 

                                                
3 JARDIM 2014, 17. 
4 Britové nejprve museli počkat až se válka obrátí v jejich prospěch a nebudou čelit bombovým 
náletům (v tzv. „bitvě o Británii“) a u Američanů, vzhledem k jejich neutralitě až do útoku na Pearl 
Harbor (7. prosince 1941), nikdo jakoukoli intervenci neočekával. Ovšem poté, co do války přeci 
jen vstoupili, se jejich rozhořčení obracelo především proti Japoncům. Viz JARDIM 2014, 18. 
5 Tamtéž, 18. 
6 Tamtéž, 19. 
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1.1.2 Organizace spojených národů pro válečné zločiny 

Na konci roku 1942 spojenecké mocnosti, vzhledem k rostoucímu tlaku, vydaly 

prohlášení odsuzující bezpráví v Německu a hrozící potrestáním těm, kdo se na něm 

podílejí. Společná deklarace pod hlavičkou nově se utvářející Organizace spojených 

národů stvrzovala, že mezi oběti nacistů patří „statisíce naprosto nevinných mužů, žen 

a dětí“. Dále byla odsouzena „tím nejsilnějším způsobem bestiální politika 

chladnokrevného vyvražďování“ a přislíbily „zajistit, že ti, kdo jsou za tyto zločiny 

zodpovědní, neuniknou odplatě“.7 

Jaká by ale odplata měla být, zůstalo nejasné. Rozdílné postoje a impulzy 

charakteristické pro počáteční reakci Spojenců na válečné zločiny ilustruje založení 

komise Organizace spojených národů pro válečné zločiny (United Nations War 

Crimes Commision, dále jen UNWCC) v říjnu 1943.8 Tento nově vzniklý orgán byl 

ustaven v Londýně a kromě zástupců Spojených států, Velké Británie, Číny, Austrálie 

a Indie se k němu připojilo také devět exilových vlád. Orgán se zaměřoval na sběr 

důkazů o válečných zločinech a jejich vyšetřování. 

Neochota USA a Velké Británie (dále jen VB) poskytnout UNWCC vyšetřovací 

pravomoci pramenila z několika obav.9 Za prvé to byl strach, že pokud by byli váleční 

zločinci stíháni a trestáni během války, mohli by Němci zareagovat odvetnými 

opatřeními proti americkým a britským válečným zajatcům. Zároveň se také nechtěli 

zavazovat k účasti v pravděpodobně obrovském počtu procesů s pachateli válečných 

zločinů, k nimiž by po vítězství nejspíše došlo.10 

Přes veškerou snahu zmírnit její vliv, komise nashromáždila množství důkazů, 

které později byly využity v celé řadě procesů s válečnými zločinci.  

1.1.3 Moskevské prohlášení 

Obavy, které vedly k omezování vlivu UNWCC zůstávaly i při setkání ministrů 

zahraničí USA, VB a SSSR v říjnu 1942. Schůze trvala od 18. října do 1. listopadu a 

mimo jiné se zde hovořilo o bezpodmínečné kapitulaci Německa, likvidaci fašismu 

v Itálii, odmítnutí rakouské anexe a také o potrestání válečných zločinců. Moskevské 
                                                
7 Sousloví „Spojené národy“ (United Nations) bylo zavedeno 1. ledna 1942 a pojmenovávala se tak 
aliance Spojených státu, Velké Británie a Sovětského svazu spolu s Čínou a dalšími 22 státy 
bojujícími proti Německu, Itálii a Japonsku. Viz JARDIM 2014, 19. 
8 JARDIM 2014, 20. 
9 Tamtéž, 21. 
10 Tamtéž, 21-22. 
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prohlášení tak vyjadřovalo odhodlání potrestat viníky války spolu s jejich zločiny a 

vydávat je k odsouzení a potrestání do států, ve kterých daný zločin spáchali. Tento 

dokument se později stal právním základem budoucí mezinárodní organizace na 

ochranu míru. 

Teprve tato deklarace přinesla obrat v uvažování Spojenců a na jejích základech 

byly vybudovány nejrůznější poválečné plány soudních procesů. Velká trojka tím 

opět upozornila na barbarství nacistického režimu a zároveň varovala, že ti, kdo nesou 

zodpovědnost, budou stíháni a potrestáni. Důležitější však bylo, že deklarace odlišila 

dvě skupiny zločinců a stanovila, jakým způsobem budou předáni spravedlnosti. 

První skupina – ti, jejichž zločiny „nebyly omezeny místem, kde byly páchány“. 

Sem spadali nejvyšší nacističtí představitelé, kteří měli být potrestáni podle 

budoucího „společného rozhodnutí spojeneckých vlád“. 

Druhá skupina – sem spadali ti, kdo své zločiny páchali na tom kterém místě. Tato 

skupina byla mnohem větší a podle znění deklarace měli pachatelé „být dopraveni na 

scénu svých zločinů11 a tam souzeni lidmi, jimž ubližovali“.12 

Přestože deklarace byla velkým krokem vpřed, měla i své nedostatky. 

Na jednu stranu zajišťovala právo Spojenců stíhat příslušníky nepřátelských 

národů za válečné zločiny v souladu s uznávaným mezinárodním právem, jako základ 

pro vytvoření vojenských soudů, určených ke stíhání menších válečných zločinů. Na 

druhé straně USA, VB a SSSR vydaly souhlas, aby bylo zasaženo proti 

nejvýznamnějším představitelům Třetí říše. Ovšem formálnímu závazku vytvořit 

plán, podle něhož by mělo stíhání probíhat, se vyhnuly. Moskevská deklarace měla za 

úkol především varovat před pácháním dalších zvěrstev.13 

                                                
11 Do této skupiny v rámci Československa patří například soud s K. H. Frankem a dalšími. Ovšem 
Hans Frank, bývalý guvernér v Polsku, byl pro své rozsáhlé zločiny pak souzen přímo 
v Norimberku.  
12 JARDIM 2014, 21. 
13 Rusové využili deklarace k tomu, aby na Ukrajině v prosinci 1943 postavili před soud německé 
válečné zločince a popravili je. USA i Velká Británie soudily, že konání procesů před ukončením 
nepřátelství může vyvolat odvetná opatření. Sověti vzhledem k tomu, co na svém území zažili, 
jejich názor nesdíleli a procesy během války považovali za nejlepší odstrašující prostředek. 
Nakonec neochotně procesy pozastavili, ale bylo zřejmé, že pokud má být udržena spojenecká 
jednota, bude zapotřebí společný plán. V půli roku 1944 se této iniciativy ujaly Spojené státy. Viz 
JARDIM 2014, 22. 
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1.1.4 Washingtonské dilema 

Otázka trestání válečných zločinů vyvolala ve Washingtonu během roku 1944 

konfrontační debatu. Návrhy mezi ministerstvem financí (Henry Morgenthau) a 

obrany (Henry Stimson) se výlučně rozcházely. Oba názory však ovlivnily prezidenta 

Roosevelta, který hledal řešení vyhovující všem stranám. Návrh, který Morgenthau 

předložil tkvěl v tom, aby vedoucí činitelé Německa nebyli před soud vůbec 

postaveni. Dále prosazoval, aby Německo bylo oslabeno pomocí deindustrializace a 

bylo převedeno na zemědělskou ekonomiku. Stimson naopak trval na tom, že pokud 

si má Amerika v poválečném světě zachovat „morální kredit“, musí být proti 

představitelům Říše veden řádný proces. Zároveň se tím vytvoří jakási pojistka, aby 

nedošlo k dalšímu vzkříšení Nacismu, a sice, že bude odhaleno veškeré barbarství 

Třetí říše.14 Prezident Roosevelt se zpočátku přiklonil k návrhu od Morgenthaua.  

Na konferenci v Quebec City v září 1944 začal Churchill s Rooseveltem 

připravovat plán rychlých poprav. Ten měl zahrnovat nejvyšší nacistické špičky. 

Společně se Stalinem pak měli konzultovat, jaká jména by měl seznam obsahovat.15  

Po skončení konference návrh unikl do médií a veřejnost ho odsoudila. Joseph 

Goebbels (nacistický ministr propagandy) plán označil za důkaz, že Němci tak nemají 

jinou možnost, než bojovat do úplného konce. Tento vývoj Roosevelta donutil, aby se 

od Morgenthaua a jeho návrhu distancoval. Díky skandálu a narůstajícímu tlaku byl 

prezident nucen přístup k problému nakonec přehodnotit. Tím dostával Stimsonův 

projekt stále větší vliv. Během dalších měsíců začalo ministerstvo války s přípravou, 

která nakonec vedla k vytvoření Norimberských procesů.16 

                                                
14 Stimson se obával, že Morgenthauovy návrhy by v Německu vzedmuly novou vlnu 
nespokojenosti a vedly tak ke konfliktům, stejně jako v případě Versailleské smlouvy z roku 1919. 
Viz JARDIM 2014, 23. 
15 Proces výběru a poprav válečných zločinců měl vycházet z „napoleonského precedentu (ti, kdo 
byli považováni za jednoznačně vinné, byli potrestáni na základě politického rozhodnutí, nikoli 
soudu) Viz Tamtéž, 232. 
16 Podplukovník Murray Bernays dostal na starost formulaci konkrétní politiky od náměstka 
ministra války Johna McCloye. Bernays navrhl, aby nacistická strana a státní organizace byly 
postaveny před mezinárodní soud jakožto základní články spiknutí páchat válečné zločiny. Proces 
s těmi, kdo byli považováni za čelné představitele těchto organizací, by mohl demonstrovat 
spikleneckou povahu dotyčných organizací. Řadoví členové těchto organizací by pak mohli být 
rychle stavěni před soud, protože jejich vina by byla dána už jejich samotným členstvím. Viz 
Tamtéž, 232. 
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1.1.5 Malmédský masakr  

V květnu 1944 Stimson přenesl zodpovědnost za koordinaci a implementaci 

přístupu Spojených států k potrestání válečných zločinů na úřad generálního 

vojenského prokurátora.17 Vyšetřování zločinů a soudní program se neustále měnil 

v důsledku válečných a později mírových podmínek. Nicméně počátky se 

vyznačovaly chabou organizací, nedostatkem lidí a také neupřesnění cílů programu. 

Nikdo si pravděpodobně nedokázal uvědomit rozsah blížícího se problému a 

důsledkem byl chaos.  

Řešením se stal SHAEF (vrchní velení expedičních spojeneckých sil). Ten měl za 

úkol shromažďovat veškerá hlášení o válečných zločinech a dopadených podezřelých. 

Bohužel řešení nebylo zcela účinné. Díky neustálému nedostatku kvalifikovaného 

personálu, který se skládal i z vojáků, kteří neměli právní vzdělání ani přesné zadání, 

se nakonec výsledek jejich práce nedal využít.18 

Ovšem vrcholem zájmu o válečné zločiny se stal tzv. „Malmédský masakr“. 

Jednalo se o zavraždění amerických válečných zajatců nedaleko belgického města 

Malmédy. Stalo se tak během Hitlerovy ofenzivy v Ardenách. Odpoledne 17. 

prosince 1944 zajala jednotka SS Kampfgruppe Peiper19, 114 amerických vojáků. 

Všichni muži byli odzbrojeni a postříleni.  

To vše postupně vedlo k funkčnímu stíhání válečných zločinců. Vojenský 

prokurátor20 dostal instrukce vytvořit orgán zaměřený na válečné zločiny spáchané 

v Evropě, jehož úkolem bylo koordinovat sběr důkazů21 a připravovat jednotlivé 

případy k projednání před soudem.  

Skupina měla své sídlo v Paříži. Zástupce vojenského prokurátora vytvořil zvláštní 

vyšetřovací týmy a nechal je odborně proškolit. Avšak před koncem války vzniklo 

pouze sedm týmů. Ve Washingtonu si jednak nebyli schopni připustit rozsah 

válečných zločinů a podruhé vládní úředníci zdráhavě povolovali, aby se armáda 

věnovala něčemu jinému než samotnému vedení války.  

                                                
17 Pozn. právní větev americké armády. Viz JARDIM, 24. 
18 JARDIM, 24. 
19 Jochen Peiper, velitel jednotky 1. tankové divize SS 
20 Judge Advocate General, důstojník, který je zodpovědný za právní otázky v rámci vyššího 
armádního celku. Viz JARDIM 2014, 24. 
21 Vztahuje se na zločiny spáchané na všech státech, které jsou součástí Organizace spojených států. 
Viz Tamtéž 2014, 25. 
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Spojenecké zpravodajské služby pátraly po pachatelích od chvíle, kdy vstoupily na 

území Německa. Většina byla dopadena na základě pátrání Centrálního registru 

válečných zločinců a podezřelých (CROWCASS). 22  Ten rovněž shromažďoval 

informace o spáchaných zločinech a jejich pachatelích. Veškeré materiály byly 

pečlivě tříděny a zasílány do centrální pařížské databáze.23 

Rozhodující chvíle v armádním programu nastala při osvobození Ohrdrufu 

Američany 4. dubna 1945. Ohrdruf byl součástí tábora Buchenwaldu nedaleko města 

Gotha a byl prvním koncentračním táborem, do kterého Spojenci vstoupili.24  

Vše, co vojáci Spojených států v táboře nalezli, bylo jen stěží uvěřitelné. Proto se 

generálové Eisenhower, Patton a Bradley rozhodli vše ověřit na „vlastní oči“. Příšerné 

zážitky z Ohrdrufu  Eisenhowera donutily k okamžitému vydání rozkazu, jímž činnost 

SHAEF zacílenou na válečné zločiny rozšířil. Během května a června 1945 bylo 

vytvořeno dalších 12 vyšetřovacích týmů. Úřad zástupce vojenského prokurátora pro 

válečné zločiny byl přemístěn z Paříže do Wiesbadenu. Ten se nacházel blíže místům, 

kde se zločiny odehrávaly a započaly zde výslechy, s cílem získat co nejvíce 

materiálu a informací pro budoucí soudy.  

Byla tu ovšem jedna zásadní překážka, a sice zákaz soudních procesů po dobu 

války. Čekalo se tedy do 8. května 1945, kdy Německo bezpodmínečně kapitulovalo. 

                                                
22 Central Registry of War Criminals and Securiry Suspects, tzv. CROWCASS. 
23 V roce 1947 byl vydán čtyřdílný seznam zločinců rozdělený dle národnosti a dva doplňkové 
seznamy osob podezřelých ze spáchání válečných zločinů během války. Databáze obsahuje více 
než šedesát tisíc jmen a tisíce záznamů o zločinech. Na prvním místě je uveden Adolf Hitler, jehož 
potrestání vyžadují Polsko, Československo a Belgie. Viz 
http://www.nationalarchives.gov.uk/records/research-guides/war-crimes-1939-1945.htm, vyhledáno 
16.3. 2015. 
24 Zločiny páchané na civilistech a koncentrační tábory, téměř do konce války zůstávaly mimo 
pozornost. 



 21 

2 Soudní tribunál se uskuteční v Norimberku 

Dříve než přistoupím k samotnému průběhu procesu, ráda bych v následujících 

podkapitolách ještě věnovala prostor pro právní vývoj, který nakonec vedl do 

místnosti č. 600 v Justičním paláci v Norimberku. A to především z důvodu, že jen 

málokdo si dnes uvědomuje, jak svízelná cesta k uskutečnění tribunálu vedla. Dnes 

považujeme mezinárodní právo za samozřejmost, která tu ovšem do poloviny 

minulého století prakticky neexistovala. To, že nyní spoléháme na právní oporu 

v Haagu i fakt, že váleční zločinci mohou být za své činy postaveni před soud, 

vděčíme především Norimberskému tribunálu. 

2.1 Dva směry v potrestání zločinců 

V srpnu 1945 byly Spojené státy rozhodnuty vést dva odlišné programy v souzení 

válečných zločinců. První v rámci americké válečné jurisdikce a druhý pak v rámci 

společné jurisdikce spojeneckých sil. V prvním případě byly jmenovány vojenské 

soudy (Military Government Courts). Ty měly za úkol soudit pachatele, jež jim 

předával vojenský prokurátor.25  

Co se týká druhé skupiny, londýnská jednání z léta 1945 vyústila v dohodu o 

ustavení norimberského mezinárodního tribunálu, který měl soudit nejvýznamnější 

představitele Třetí říše. Robert H. Jackson (generální žalobce pro stíhání nacistických 

válečných zločinců v Norimberku) dostal za úkol postavit před soud „vůdce 

evropských mocností Osy“, jejich hlavní zmocněnce a další spolupracovníky a členy 

uskupení a organizací označených za zločinné Mezinárodním vojenským tribunálem. 

Ti měli být žalováni na základě obvinění vytvořených pro norimberský soud.26 

  Mimo válečných zločinů, které už byly součástí tradičního mezinárodního 

práva, mohli prokurátoři žalovat obviněné i za „zločiny proti míru“ a „zločiny proti 

lidskosti“. Tato nově vzniklá obvinění měla postihnout dosud nepředstavitelné 

zločiny spáchané Nacisty. Avšak programy amerických vojenských soudů a soudní 

jednání v Norimberku byly zcela odlišné a probíhaly samostatně na jiných místech a 

podle jiných pravidel.  

                                                
25 Podezřelí byli stíháni: za a) ze spáchání válečných zločinů, jejichž obětmi byli američtí občané a 
za b) případy hromadných zvěrstev spáchaných na území ovládaném Američany nebo 
v koncentračních táborech osvobozených americkými ozbrojenými silami. Viz JARDIM 2014, 30. 
26 JARDIM 2014, 30. 
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2.2 Vývoj práva a důležité precedenty 

Pro nadcházející procesy bylo zásadní nalézt důležité precedenty, které by 

odůvodňovaly uvěznění a potrestání cizích státních příslušníků. Ženevská a Haagská 

úmluva i Moskevská deklarace poskytovaly oporu pro soudy s válečnými zločinci, ne 

však jasná pravidla, jak jednat s podezřelými.  

Institucionalizace mezinárodně uznávaného souboru pravidel pro vedení války 

vyústila ve světových dohodách platných dodnes. První z nich byla podepsána v roce 

1864 v Ženevě. Tato dohoda zajišťuje vojákům zraněným na bitevním poli 

humanitární pomoc, kterou prosazoval především Henri Dunant. Ten v roce 1859 

prožil hrůzy války v Itálii a stal se zakladatelem Červeného kříže. Od této první 

úmluvy se odvíjí řada dalších smluv, regulujících zacházení s válečnými zajatci, 

civilisty a raněnými, a zároveň stanovuje zákazy a omezení pro vedení boje.  

Pro vymezení všech případů válečných zločinů, souzených na závěr druhé světové 

války, byly zásadní Ženevské i Haagské úmluvy. Čtvrtá Haagská úmluva z roku 1907 

nařizovala, aby s válečnými zajatci „bylo zacházeno lidsky“ a aby jakákoli práce, 

kterou musejí vykonávat nebyla nepřiměřená a nesouvisela s válečnými operacemi. 

V roce 1929 delegáti čtyřiačtyřiceti zemí ratifikovali Třetí Ženevskou úmluvu, která 

rozšiřovala Haagskou úmluvu z roku 1907, jejíž pravidla ještě upřesnila. Ženevská 

úmluva stanovovala, že zajatcům musí být poskytnuta ochrana před násilím, 

zastrašováním a ponižováním, a také k nim musí mít přístup zástupci Červeného 

kříže. Zajatci nesmí být podrobeni tlaku, s cílem získat informace. Dále pak nesmí být 

odsouzeni bez spravedlivého procesu. Rovněž bylo stanoveno, v jakých podmínkách 

mají zajatci žít. Německo Haagskou i Ženevskou úmluvu podepsalo, a bylo tudíž 

vázáno mezinárodním právem. Bohužel tyto úmluvy nespecifikovaly, jak mají být 

delikty posuzovány a trestány. To, jakým způsobem budou pravidla dodržována, 

zůstalo na samotných signatářích.27 Ženevské i Haagské úmluvy totiž poskytovaly 

pravidla pro vedení války, ale jejich vymáhání a tresty stanoveny nebyly.  

Dalším významným precedentem se stal proces před Říšským soudem v Lipsku, 

konaným po první světové válce. Tento novátorský pokus stíhat válečné zločince 

vycházel z Ženevské úmluvy. Bohužel se soudní řízení proměnilo v „trapný“ pokus 

                                                
27 Někteří delegáti na jednání o Haagské úmluvě (1907) navrhovali ustavení stálého mezinárodního 
soudu pro válečné zločiny, ale obava že by tak byla oslabena suverenita jednotlivých států, 
zabránila, aby se návrh stal součástí úmluvy. Viz JARDIM 2014, 35. 
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spojenecké iniciativy válečné zločiny potrestat. Američané nechtěli ustoupit a 

přijmout návrh, aby zločiny byly posuzovány mezinárodním tribunálem, nýbrž měly 

být ponechány k projednání vojenským orgánům jednotlivých států. Neshody mezi 

delegáty vyústily v návrh, aby si Němci osoby obviněné z válečných zločinů postavili 

před nejvyšší soud (Reichsgericht) sami. 

Z „lipského fiaska“ se nakonec poučili ti, kdo připravovali soudy po skončení 

druhé světové války. Například generální prokurátor Robert Jackson lipské procesy 

prohlásil za ilustraci ‚bezvýchodnosti‘, kdy se rozhodnutí o vině ponechá na 

poražených.28  

Soudní procesy, které státy pořádaly před rokem 1945, se jen málokdy zabývaly 

zločiny srovnatelnými s těmi, jež byly spáchány během druhé světové války. Proto se 

právníci, připravující soudy v Norimberku, snažili využít příležitosti a vytvořit pro 

dosud neslýchané zločiny nové právní pojetí. 

Nutnost i forma potrestání válečných zločinců, byla předmětem diskuze mezi třemi 

nejsilnějšími Spojenci – Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Sovětským 

svazem, už na konferencích v Teheránu (1943), v Jaltě (1945) a také v Postupimi 

(1945). Na Postupimské konferenci, která začala 16. července 1945, vypracovali 

prezident Truman a nový Britský premiér Clement Attlee (ten ve volbách porazil 

Winstona Churchilla), komuniké potvrzující jejich závazek uspořádat mezinárodní 

tribunál čtyř velmocí, který měl soudit válečné zločiny. Brzy nato měl následovat i 

seznam odsouzených. Právní základ pro soudní jednání však stanovila až Londýnská 

charta z 8. srpna 1945.29 Ta vymezila povahu a procedury tribunálu se seznamem 

hlavních obvinění, a sice: zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. 

Tribunál měl také právo obviněného, který byl prohlášen vinným, odsoudit k smrti 

nebo k jinému trestu, v rozsahu, jaký by považoval za spravedlivý.  

Další právní základ pro pravomoci soudního tribunálu představoval dokument o 

kapitulaci Německa. Suverénní moc nad Německem v té době měla Spojenecká 

kontrolní rada, která rovněž mohla rozhodovat o potrestání porušeného 

mezinárodního válečného práva.  

                                                
28 JARDIM 2014, 37. 
29 Charta mezinárodního vojenského tribunálu – dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných 
zločinců evropských zemí Osy, s připojeným Statutem Mezinárodního vojenského tribunálu 
v Norimberku. Viz LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
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Působnost soudního tribunálu se omezovala na období války. To znamená, že 

zločiny spáchané před 3. zářím 1939 nespadaly do pravomoci tribunálu.30 

Nutno ale říci, že i v tento pozdní čas byl seznam obžalovaných stále sporný.31  

2.3 Norimberk – bašta Nacistů 

Norimberk, jako místo mezinárodního tribunálu, nebyl zvolen náhodou. Město 

v letech 1927 až 1938 bývalo jednak dějištěm stranických každoročních shromáždění 

NSDAP a také právě zde byly v platnost přijaty tzv. Norimberské zákony32. A 

podruhé se zde nacházel místní rozhlehlý justiční palác i s přiléhající věznicí, která 

nebyla spojeneckými nálety téměř poškozená. Výběr místa měl tedy význam 

symbolický a zároveň splnil svůj účel i z hlediska praktického. 

Původně se hovořilo i o jiných lokalitách. Sovětský svaz například navrhoval 

Berlín – jako hlavní město Německa. Tento návrh ale neprošel. Především proto, že 

oblast okupovali Sověti a zároveň byl Berlín rozdělen do čtyř okupačních zón. Dalším 

výrazným problémem byl fakt, že ve městě nezůstala stát jediná věznice celá. 

Nakonec pro uspokojení sovětských požadavků bylo rozhodnuto, že v Berlíně bude 

alespoň sídlo justičních úředníků. 

Samotný soud pak probíhal v Justičním paláci v místnosti se čtyřmi vysokými 

okny, kazetovým stropem a stěnami z mramoru. Do síně se vstupovalo hlavním 

vchodem a zároveň vchodem od výtahu, kterým přiváželi obžalované. Ten vedl do 

podzemního komplexu vězení, v němž byli obžalovaní drženi a každého z nich pak 

čtyřiadvacet hodin hlídala stráž. Po sebevraždě Roberta Leye byla ostraha podstatně 

zesílena. 

Ve chvíli, kdy bylo stanoveno datum zahájení procesu, zbývalo necelých osm 

týdnů na rekonstrukci Paláce spravedlnosti. Především hlavní soudní síň potřebovala 

nutně opravit a rozšířit pro potřeby budoucího tribunálu. Nakonec však, i mnohdy za 

pomoci improvizací, byly opravy dokončeny včas a nejsledovanější soud v historii 

mohl tak začít.33 

                                                
30 JARDIM 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
31 Charta. Viz ROLAND 2014, 28. 
32 Zákony, díky nimž byla praktikována nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a 
jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války. 
33 ROLAND 2014, 41. 



 25 

3 Nacistické špičky před soudem 

3.1 Robert Jackson – soudci 

Po smrti prezidenta Roosevelta 12. dubna 1945 převzal jeho úřad viceprezident 

Harry S. Truman. Ten si pohrával i s myšlenkou výhradně amerického tribunálu 

(vzhledem k nedostatečnému pokroku ve věci soudního procesu i rozdílnosti názorů 

mezi Spojenci). Hlavním poradcem se měl stát bývalý generální prokurátor Robert 

Jackson, mimořádný soudce Nejvyššího soudu Spojených států.  

Kdo bude určen soudcem, zastupujícím soudcem a žalobcem bylo zcela 

v kompetenci účastnících se zemí. Teprve po zvolení představitelů bylo hlasováno o 

tom, kdo bude jaké funkce v tribunálu zastávat. 

Soudci (na prvním místě soudce hlavní, na druhém pak zastupující): 

Anglie: Geoffrey Lawrence, Norman Birkett; 

Sovětský svaz: Jola T. Nikitčenko, Alexander Volčkov; 

Francie: Henri Donnedieu de Vabres, Robert Falco; 

Spojené státy americké: Francis Biddle, John Parker. 

Za Velkou Británii byl nejdříve jako hlavní soudce zvolen sir Norman Birkett. V té 

době považován za špičku ve svém oboru. Nakonec však, s přihlédnutím ke 

zkušenostem byl vybrán na tuto pozici starší soudce – sir Geoffrey Lawrence.34 

Zároveň byl zvolen za předsedu tribunálu, čímž získal dominantní postavení mezi 

svými kolegy. 

Sovětský svaz byl zastoupen generálmajorem a viceprezidentem sovětského 

Nejvyššího soudu Jolou T. Nikitčenkem35. Ten se účastnil už jednání v Londýně a byl 

proslulý svými radikálními názory. Například nechtěl dát obžalovaným možnost se 

před tribunálem hájit. Považoval za svou povinnost, u každého obžalovaného 

rozhodnout o míře viny a vynést náležitý trest. V tom mu ovšem oponoval Jackson, 

když prohlásil, že nesmí před soud postavit nikoho, pokud nebudou ochotni ho 

osvobodit, jestliže se prokáže jeho nevina.36 Jeho sekundantem se stal Alexander F. 

Volčkov. 

                                                
34 BLUMENTHAL/MCCORMACK 2008, 5-6. 
35 Nikitčenko se v letech 1936-1938 podílel na proslulých stalinských procesech. Viz LUDVÍKOVÁ 
2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/norimbersky-
proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
36 ROLAND 2014, 25. 
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Nejslabší článek s velkou pravděpodobností představovala francouzská delegace 

s hlavním soudcem Henri D. de Vabresem, společně s Robertem Falcem. Především 

díky příliš instinktivnímu chování, kterému ve svých úsudcích podléhal hlavní soudce 

de Varbes.37 

Američany pak zastoupil někdejší nejvyšší státní zástupce Francis A. Biddle, který 

prosazoval názor, že i jednotlivci a ne jen vlády, musí být zodpovědní za zločiny, 

které byly spáchány. Také on sám se ucházel o místo předsedy tribunálu, ale na 

naléhání R. H. Jacksona (chtěl Brity více zapojit do procesu) místo převzal 

Lawrence.38 

3.2 Obžaloba 

Žalobci:39 

Anglie: Harley Shawcross; Sovětský svaz: Roman Ruděnko; Francie: Francois de 

Menthon; Spojené státy americké: Robert H. Jackson 

 Mezi žalobci měl na průběh i výsledek procesu nezpochybnitelný vliv 

především Robert H. Jackson. Právník, který ve 30. letech působil po boku prezidenta 

Roosevelta a od roku 1941 pak jako soudce Nejvyššího soudu.40  Svou funkci 

považoval za své poslání. 

 Sir Hartley Shawcross byl ve Velké Británii nejvyšší státní zástupce. Proto byl 

v Norimberku jen krátkou dobu, i když svůj tým oficiálně vedl. Před tribunálem měl 

za Velkou Británii zahajovací i závěrečnou řeč, ovšem zodpovědnost pak přešla na 

jeho zástupce sira Davida Maxwella-Fyfeho (později lord kancléř), který ve své 

pozici obstál na výbornou.41 

Sovětskou obžalobu představoval Roman A. Ruděnko (generální prokurátor na 

Ukrajině). Ten spolu s Nikitčenkem spolupracoval při vzniku Statut tribunálu. 

 Profesor práva Francois de Menthon, zastával funkci hlavního žalobce za 

Francii.42 

                                                
37 HEYDECKER/LEEB 2006, 150. 
38 DELPLA 2009, 48. 
39 Nikdo z žalobců nebyl Žid. Viz LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
40 MARRUS 1997, 40. 
41 BLUMENTHAL/MCCORMACK 2008, 12. 
42 MARRUS 1997, 88. 
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3.3 Obhajoba 

Obhájci byli většinou němečtí právníci, každý obviněný si však mohl vybrat, zda 

se chce hájit sám nebo využít právníka. Všichni obhájci byli placeni soudem, kromě 

právníka Hermanna Göringa a zároveň jim bylo poskytnuto stravování, bydlení a 

doprava k soudu. 

Před tribunálem se objevilo mnoho kvalitních právníků. Z těch vynikal například 

zástupce velkoadmirála Dönitze, Otto Kranzbühler. Dokázal úspěšně argumentovat na 

základě rozebraní americké námořní praktiky, že to, čeho se Dönitz dopustil, bylo 

totéž, co prováděli Spojenci43 (např. americký admirál Nimitz). Což s přihlédnutím 

k pravidlům pro vedení války bylo tedy v souladu se zákonem.44 

Další zajímavá postava byl profesor Hermann Jahreiss. Ten obhajobu Alfreda 

Jodla založil na odvolávání se, že voják musí plnit své rozkazy a snažil se veškerou 

vinu svést na Hitlera. Sám Keitel nikdy nepřijal přímou vinu za „excesy“, ke kterým 

ve wehrmachtu docházelo a opravdově věřil, že Hitlerova válka je spravedlivá a 

představuje jakousi „prevenci“ proti hrozícímu komunismu doma i v zahraničí.45 

3.4 Představení obžalovaných 

Není pochyb o tom, že na lavici obžalovaných bychom našli významné osobnosti 

bývalé Třetí říše. Bohužel se spousta jmen na listině obviněných nakonec neukázala. 

Některým zločincům se podařilo soudu uniknout a spravedlnosti tak vyhnout. Mezi 

tato jména patří samotný „velký vůdce“ Adolf Hitler, Joseph Goebbels i Heinrich 

Himmler. Všichni tři spáchali sebevraždu. Himmlera sice zajaly britské jednotky, 

bohužel s pomocí ampulky s cyankáli si sáhl na život dřív, než byl podroben osobní 

prohlídce. Před soudem se neobjevil ani Martin Bormann. Sice byl obžalován, ale v té 

době byl již dávno po smrti. To se potvrdilo až v roce 1988 a během procesu byl tak 

považován za nezvěstného. Další obviněný, Robert Ley, spáchal ve své cele 

v Norimberku sebevraždu 25. října 1945.46 Průmyslník Gustav Krupp von Bohlen und 

Halbach byl zase seznán nezpůsobilým47 (viz str. 28, tabulka) a nebyl tak vůbec 

                                                
43 ROLAND 2014, 72. 
44 BLUMENTHAL/MCCORMACK 2008, 8. 
45 ROLAND 2014, 69. 
46 Tamtéž, 58. 
47 Kvůli špatnému zdravotnímu stavu. 
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souzen. V konečném součtu pak bylo před tribunálem za osobní účasti souzeno pouze 

jednadvacet osob, z původního počtu dvaceti čtyř. 

V této podkapitole tedy představím všechna jména z listiny obžalovaných. Pro 

lepší přehlednost jsem použila tabulku se jmény, řazenými dle abecedy, společně s 

důležitými údaji. Smyslem této části určitě není životopis obžalovaných a nebo 

přesný obsah obžalovacího spisu. Jde spíše o jakýsi nástin charakteristiky, o jaké 

osoby se jedná a se kterými jmény se budeme setkávat i nadále v dalších kapitolách.  

Tabulka (viz str. 29) je složena ze jména obžalovaného, z funkce kterou zastával 

v době Třetí říše, z jaké kategorie byl obžalovaný vinen a nakonec rozsudek, který byl 

na něm vykonán:48 

                                                
48 LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
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Dovolím si tvrdit, že za nejznámější a největší osobnost procesu byl považován 

bezpochyby bývalý třiapadesátiletý reichsmarschall Herman Göring. Svých pozic 

využíval k upevnění nacistické moci nad Německem. Podporoval přípravy a 

rozpoutání válečné agrese v rozporu s mezinárodními smlouvami. Dopouštěl se 

válečných zločinů i zločinů proti lidskosti. Sám sebe pak považoval za nástupce 

Adolfa Hitlera. Obžalován byl ve všech čtyřech kategoriích a byl nad ním vydán 

rozsudek smrti. Samotný akt pak předešel sebevraždou, s pomocí kyanidové pilulky, 

pár hodin před popravou.49 

Několik řádků bych také ráda věnovala možná nejméně známému z obžalovaných 

a sice Arthurovi Seyss-Inquartovi. Arthur byl horlivý zastánce anšlusu Rakouska. 

V roce 1931 vstoupil do rakouské NSDAP. Na nátlak Adolfa Hitlera byl později 

jmenován do vlády jako ministr vnitra a následně pak nahradil samotného 

Schischingga ve funkci rakouského spolkového kancléře. Za jeho pomoci bylo 

Rakousko připojeno k Německu (organizoval výtržnosti, jež poskytly záminku 

k obsazení země)50 a byl povýšen na obergruppenführera SS. V roce 1940 byl pak 

jmenován říšským komisařem pro obsazené Nizozemsko. Zde vedl politický i všední 

život a pod jeho vedením probíhala i masivní deportace židovských občanů do 

koncentračních táborů.51 Zatčen byl 8. května 1945 v Hamburku. Spolu s ostatními 

odsouzenými byl pak 16. října 1946 oběšen. 

3.5 Body obžaloby 

Obžaloba předložila obviněným čtyři kategorie zločinů, přičemž jednotliví 

obvinění byli souzeni alespoň v jedné z nich (viz. str. 29, tabulka). 

„Bod I. – Konspirace (Příprava plánu či spiknutí): Vůdci, organizace, iniciátoři a 

spoluviníci formulování nebo vypracování nějakého společného plánu nebo 

konspirace za účelem spáchání kteréhokoliv z následujících zločinů jsou odpovědní za 

všechny činy spáchané jakoukoliv osobou při provádění takového plánu.  

                                                
49 Velmi ho zasáhlo, když mu byla zamítnuta žádost, aby poprava byla vykonána zastřelením, 
jakožto důstojná smrt pro vojáka.  
50 ROLAND 2014, 65. 
51 Díky deníku Anne Frankové, která zemřela v Osvětimi, se mohl svět dovědět, jaké to bylo žít ve 
strachu, že bude objevena a poslána na smrt. Válku přežil pouze její otec, který deník vydal. 
FRANKOVÁ 2012, 13-15. 
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Bod II. – Zločiny proti míru: Jmenovité plánování, příprava, zahájení nebo vedení 

agresivní války nebo války porušující mezinárodní smlouvy, dohody nebo ujištění či 

účast na společném plánu nebo konspiraci k dosažení výše zmíněného.  

Bod III. – Válečné zločiny: Jmenovitě porušování válečných zákonů nebo zvyklostí. 

K takovým porušení patří, ale neomezuje se pouze na ně, vraždění, špatné zacházení 

s civilním obyvatelstvem a s válečnými zajatci nebo jejich deportace na otrocké práce 

nebo k jiným účelům, zločiny na mořích, zabíjení rukojmích, plundrování veřejného 

nebo soukromého majetku, bezohledné ničení měst, městeček nebo vesnic nebo 

pustošení neospravedlnitelné vojenskou nutností.  

Bod IV. – Zločiny proti lidskosti: Jmenovitě vraždění, vyhlazování, zotročování, 

deportace a další nelidské činy spáchané proti jakémukoliv civilnímu obyvatelstvu, 

před válkou nebo během ní, nebo perzekuce na politickém, rasovém nebo 

náboženském základě či ve spojení s jakýmkoliv zločinem v jurisdikci tribunálu, ať již 

s porušováním domácích zákonů země, v níž byl spáchán, nebo nikoliv.“52 

3.6 Shromažďování důkazů 

Žalující strana měla nakonec štěstí, protože německou důkladnost a pořádek 

dovedla nacistická administrativa do úplného extrému. O všem se vedly podrobné 

zprávy a záznamy z každé schůze byly uchovávány. Vše, včetně kancelářských potřeb 

až po nechvalně známý plyn Cyklon B, bylo opatřeno podpisy lidí, kteří za rozkazy 

byli odpovědní. Mnoho z dokumentů sice bylo narychlo před koncem války spáleno, 

ale i přesto zůstalo velké množství důkazů, které mohly být použity před tribunálem i 

při ostatních procesech. Písemnosti dále doplňovaly výňatky z oficiálních nařízení, 

přepisy z významných projevů a také korespondence mezi nejvyššími představiteli 

nacistické politiky.53 

Pro představu o rozsahu zpracování dokumentů a důkazů bych ráda uvedla některá 

čísla. „Během následujících 218 dnů se soud sešel na 403 zasedáních, bylo 

předvoláno téměř 300 svědků a bylo předneseno 38.000 svědectví (přímo v soudní 

síni proběhlo minimum) Obžaloba předložila 2630 dokumentů a obhajoba 2700. 

                                                
52 ROLAND 2014, 30. 
53 Tamtéž, 76. 
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Během procesu se popsalo na 5 milionů listů papíru a stenografický zápis procesu měl 

16.000 stran.“54  

V době kdy měl začít soud, bylo několik skladišť přeplněno krabicemi s důkazním 

materiálem. Sám Jackson, když se dozvěděl, co bylo nalezeno byl ohromen a 

poznamenal, že hloupost a surovost toho všeho by nás zděsila.55 

3.7 Češi v Norimberku 

Norimberského přelíčení se účastnila i Československá delegace. Měli jsme 

zastoupení jednak v tisku, které se pak odráželo v článcích publikovaných do tehdy 

předních československých deníků (Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo 

atp.) a samozřejmě byl přítomen i Československý rozhlas s Františkem Gelem, než 

ho v zastoupení vystřídal dr. Miroslav Oplt. O tom ale podrobněji až v druhé části mé 

práce, kde rozhlasu věnuji dostatečný prostor. Dále byli přítomní i další novináři jako 

například za ČTK dr. Rostislav Kocourek,56 redaktor Obrany lidu Kamil Winter a 

nebo Miroslav Galuška.57 A samozřejmě byl přítomen i právník, politik a voják prof. 

JUDr. Bohuslav Ečer. 

Již od roku 1944 se angažoval v hledání válečných zločinců a zasloužil se o 

vypátrání a vydání některých z nich do Československa. Byl to například velitel 

terezínské Malé Pevnosti Heinrich Jäckel, či Karel Herman Frank. Před tribunálem 

pak předkládal důkazy především proti těm obžalovaným, jejichž sféra působnosti 

zahrnovala Československo (Keitel, von Neurath, Funk).58 

                                                
54 LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
55 ROLAND 2014, 76. 
56 Bratr známého reportéra Františka Kocourka, který zprostředkoval známou reportáž z přehlídky 
nacistických vojsk v Praze 19. března 1939. Viz PACOVSKÝ 1993, 89. 
57 Další novináři, kteří se na místě střídali: František Němec, Jan Drda, Jaroslav Seifert (Práce), 
Josef Cigánek (Národní osvobození), František Suk (České slovo) a další. Viz PACOVSKÝ 1993, 89. 
58 Po skončení procesu, byl jmenován do funkce soudce ad hoc u mezinárodního soudního dvora 
v Haagu. Jednalo se o konflikt mezi Albánií a Velkou Británií (Průliv Korfu). Ovšem předně byl 
jeho život spjat s právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně, kde působil jako profesor 
mezinárodního trestního práva až do roku 1953. NOVOTNÁ 1993, 3-5. 
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4 Průběh procesu 

Dne 20. listopadu byly po zahajovací řeči hlavního žalobce Roberta Jacksona 

přečteny obžaloby. V justičním paláci tak započal jeden z nejznámějších procesů 

s válečnými zločinci. Proces trval přes dvě stě dní a delší už bylo pouze souběžné 

řízení v Tokiu.59 Nemusím tedy opakovat, že se jednalo o událost, která do té doby 

nemá srovnání s jiným soudním přelíčením.  

To znamená, že cílem práce není popsat všechny záležitosti, které se na místě 

odehrály. Chtěla bych pouze částečně přiblížit zásadní události procesu, které do 

problematiky vnesou více světla, ovšem bez velkých zabíhání do detailů. 

4.1.1 Seznam zločinů – zahájení soudu 

V deset hodin dopoledne prohlásil soudce Lawrence soud za zahájený. 

Následovalo formální čtení obvinění, které trvalo dva dny. To bylo poprvé, kdy byl 

rozsah nacistických zločinů takto podrobně sdělen veřejnosti.60 Poté sir Lawrence 

vyzval přítomné obžalované, aby se vyjádřili k otázce, zda se cítí být viní či neviní. 

První se k tomu měl vyjádřit H. Göring, nejprve chtěl něco dodat, ale byl přerušen a 

odpověděl, že v rámci obžaloby se cítí nevinen. Obdobně odpovídali i jeho 

spolusedící na lavici obžalovaných.61 Po vyjádření všech dotázaných přišel na řadu 

Robert H. Jackson se svým zahajovacím projevem, který byl velmi oceněn pro svou 

kvalitu a trval celé čtyři hodiny.62  

4.1.2 Jacksonovo prohlášení 

„Mají-li být tito muži prvními válečnými vůdci poraženého státu, kteří budou 

stíháni ve jménu práva, dohodli jsme se, že uplatníme presumpci neviny a přijmeme 

břímě dokazování zločinných činů a odpovědnosti těmto obžalovaným za jejich 

spáchání.“63 

Byl to vskutku nelehký úkol, který ležel na bedrech všech zúčastněných. Jak bylo 

během úvodních řečí zmíněno. Jackson zcela jasně prohlásil, že osud obžalovaných 

není důležitý pro svět, ale jde o symbol zlověstných tendencí, které jsou nesmírně 
                                                
59 SMIRNOV/ZAJCEV 1979, 12-15. 
60 ROLAND 2014, 93. 
61 GILBERT 1981, 50-55. 
62 ROLAND 2014, 96. 
63 Tamtéž, 96. 
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důležité. Tito lidé jsou vtělením rasové nenávisti, fanatického nacionalismu, 

nespoutaného militarismu, terorismu a nejkrutějšího zneužití moci. Podle Jacksona 

také nebylo možné, aby soud byl pověřen do rukou neutrálních zemí a to 

s přihlédnutím k faktu, že jen opravdu málo zemí zůstalo neutrálními. Jací neutrálové 

tedy zbývali? Mongolsko či Afgánistán, země velice vzdálené od bojišť, jak ve své 

knize míní Francois Delpla?64 

Jackson si byl také vědom kritiky, která by mohla nastat, a také nastala, z druhé 

strany názorů, že se jednalo o „spravedlivost“65 vítězů. Na to reagoval v prohlášení, 

kde hovoří o úkolu dokázat objektivnost a intelektuální celistvost, kterou proces 

vyžaduje, aby tak získal uznání u následujících generací.66 

Ve svém projevu se hlavní americký žalobce také zmínil o perzekuci Židů, o 

koncentračních táborech a vůbec se pokusil vylíčit cestu Nacistů k moci, včetně 

požáru v Říšském sněmu. Na závěr prohlásil, že pravou žalující stranou na tomto 

světe je civilizace.67 S čímž se nedá nesouhlasit a dokazuje to, že právě jeho řečnické 

umění mělo na průběh líčení zásadní vliv. 

4.1.3 Důkazní materiál 

Po emotivních projevech se žalující strany dohodly rozdělit případ do dvou fází. 

První se zaměří na zjišťování zločinnosti různých složek nacistického režimu, a druhá 

pak měla zkoumat vinu těch, kteří tyto složky vedli. Aby se došlo k pravdě, bylo 

zapotřebí projít detailně struktury Hitlerovy exekutivy, která byla velmi složitá. 

Každý den Jackson trval na předčítání různých dokumentů, což bylo z jeho strany 

obdivuhodné, ale proces to velmi zpomalovalo. Nakonec první stádium skončilo a 

obžaloba přešla k nacistickému využívání otrocké práce a hrůzám v koncentračních 

táborech.68 

                                                
64 DELPLA 2009, 87. 
65 Bylo dohodnuto, že proces se nebude zabývat zločiny páchané Spojenci, i když například Sověti 
se v průběhu procesu pokusili tzv. kauzu „Katyň“ svést na Nacisty. Výsledek byl neúspěšný. 
Tamtéž 2009, 197. 
66 DELPLA 2009, 87. 
67 GILBERT 1981, 45. 
68 ROLAND 2014, 98. 
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Důležitým aspektem v průběhu procesu byly i výpovědi svědků. I když proces 

v Norimberku byl především procesem dokumentů69 a to s důrazem na písemný 

důkazní materiál. 70  Osobně například vypovídal Hitlerův řidič Kempka, 71  polní 

maršál Kesselring, dále pak přeživší z koncentračních táborů (např. francouzská 

svědkyně Marie Claude Vaillant-Couturierová72 nebo Sewerina Szmaglewska73), ale i 

svědkové z politické, duchovní a kulturní sféry. Určitě mezi nejsilnější výpovědi74 

patří svědectví velitele vyhlazovacího tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse.75  

Nesmíme také zapomenout na Lidice. Svědectví lidických žen se nám dochovalo, 

ovšem ve velmi špatné kvalitě. O tom ale podrobněji až v druhé části mé práce.76 

Svědky bychom mohli rozdělit na ty, které předvolala obžaloba a ty, jež předvolali 

obhájci. Charakterem se ovšem výpovědi od sebe příliš nelišily.77  

Takové množství dokumentů i svědectví bylo abnormálně náročné a navíc pouhá 

slova nepostačovala k ukázání pravé tváře nacionálního socialismu. Prokurátor ze 

Spojených států Thomas Dodd pak přišel s něčím převratným. Ani ti největší zločinci 

totiž nedokáží popřít nevyvratitelné svědectví fotografického obrazu.  

Na ranním zasedání 29. listopadu se promítal film, sestavený z natočených 

materiálů vojenských spojeneckých filmařů. Byly tam záznamy z dob, kdy se 

osvobozovaly koncentrační tábory. Promítání předcházela četba přísežných 

prohlášení režisérů a kameramanů. Záběry tedy nebyly selektivně vybírány a ani 

s nimi nebylo nijak manipulováno.78 

                                                
69 Mezi předměty doličnými byla i stínidla z lidské kůže či těžítka s lidskými hlavami atp. Viz 
LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
70 POLTORAK 1973, 111. 
71 Vypovídal ve věci záhadného zmizení Martina Bormanna. V té době se nevědělo zcela jistě, jestli 
není na živu a nebude dopaden. Jeho smrt byla potvrzena až na konci devadesátých let, testem 
DNA. Viz POLTORAK 1973. 116-118. 
72 Členka francouzského odboje, bývalá vězeňkyně v Osvětimi a svědkyně obžaloby. Po válce 
působila jako členka Francouzské komunistické strany. Viz ROLAND 2014, 113. 
73 POLTORAK 1973, 118-122. 
74 Höss (pozor, neplést si s obžalovaným Rudolfem Hessem) v soudní síni přiznal, že si byl vědom 
o průběhu dění v Treblince a poznamenal, že za jeho velení v táboře přišlo o život dva a půl 
milionu lidí. Podle Sonnenfeldta, třebaže svým doznáním rozhodl o svém osudu, nikdy neprojevil 
ani náznak toho, že by mluvil, aby ulevil svému svědomí. Viz SONNENFELDT 2007, 82-85, Dr. 
Gilbert způsob jeho výpovědi považoval za velmi věcný a apatický. Viz GILBERT 1981, 232. 
75 HEYDECKER/LEEB 2006, 517. 
76 Další československý svědek byl například MUDr. František Bláha, bývalý vězeň 
v koncentračním táboře Dachau. Viz Brožová 2007: Milena Honzíková, In: Slovník české 
literatury, http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=706, vyhledáno 19.4. 
2015. 
77 POLTORAK 1973, 111. 
78 ROLAND 2014, 99. 
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Po ukončení snímku byla patrná změna v ovzduší soudní síně. Změnu v chování 

zachytil ve svém deníku psycholog  Dr. G. M. Gilbert. Podle jeho názoru byli někteří 

na lavici obžalovaných zděšení, někteří plakali, někdo si zakrýval oči atp.79 Americký 

hlasatel Walter Cronkite řekl, že si nemyslí, že by plakali kvůli mrtvým Židům, ale 

protože věděli, že až tohle shlédne svět, nemají šanci uniknout trestu smrti.80  

Možná, že nikdo z nich vinu za nacistické zločiny nepopíral, ale každý se snažil 

působit jako oběť zlovůle Hitlera a Himmlera81, na které se obžalovaní odvolávali.82 

4.2 Obhajoba 

V březnu 1946 přišla další fáze procesu. Ke slovu se dostali obhájci i jejich klienti. 

Nejdříve obhájce podrobil výslechu svého klienta a poté měl šanci každý, kdo si 

zažádal (kromě jiných obžalovaných).83  

Možnost dostali také svědci, kteří vypovídali ve prospěch obžalovaných. Smyslem 

této podkapitoly ovšem není konkrétní průběh i obsah obhajoby. Zmíním jen, že 

většina obžalovaných se vinnými necítila a spolu s obhájci se to snažili dokázat i 

pomocí svědků. Ovšem křížové výslechy následně dopomohly k tomu, aby se 

výpovědi obrátily proti samotným obžalovaným (např. v případě Göringa). Možnosti 

obhajoby se pak zřekl pouze Hess, který se rozhodl, že vypovídat nebude.84 Naopak 

jedním z těch, kdo byli ochotni přiznat jistou míru viny byl Hans Frank, který se do 

paměti zapsal tvrzením, že jeho vlastní deník svědčí proti němu a že ani za tisíc let 

nikdo nesmyje tuto vinu Německa. Také přiznal, že věděl o zločinech SS a sám, že 

zřizoval Ghetta a lidi odvážel na otrocké práce.85 

V podstatě by se dalo říci, že obhájci jako zbraň používali argumentu tzv. „ty 

také“. Tím bylo myšleno, že i ostatní strany porušovaly mezinárodní právo. Také 

nesouhlasili s tím, že mnoho jejich důkazů bylo považováno za irelevantní a zároveň, 

                                                
79 GILBERT 1981, 46-47. 
80 ROLAND 2014, 101. 
81 POLTORAK 1973, 132. 
82  Nelidskost režimu záběry jasně dokazují. Obžaloba se shodla, že za uvedené záběry jsou 
odpovědní všichni obžalovaní. Film však sám o sobě neprokázal přímé spojení mezi 
koncentračními tábory a obžalovanými. Ovšem byly pořizovány také fotografie, na jedné z nich je 
pak zachycen Kaltenbrunner. On sám ale důkazní materiál popřel. Viz THACKER 2011, 189. 
83 DELPLA 2009, 152. 
84 Tamtéž, 167. 
85 GILBERT 1981, 243. 
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že soud nevyslechl všechny svědky atd.86 Svými argumenty obžaloba však většinu 

námitek vyvrátila. 

4.3 Zločinné organizace 

Dne 18. listopadu obžaloba předložila důkazy, které stanovily zločinnost různých 

odvětí nacistického Německa. K tomu patřilo i místopřísežné prohlášení nadiktované 

dr. Sigmundem Rascherem, v němž přiznal provádění experimentů na vězních 

v koncentračním táboře Dachau.87 Jako zločinné organizace byly souzeny: Říšská 

vláda, vedení NSDAP, SS včetně SD, Gestapo, SA a generální štáb německé armády. 

Tyto případy provinění byly kompenzovány pochybnostmi o pojetí kolektivní 

viny. To bylo „ožehavé“ téma v okamžiku, kdy tribunál prohlásil šest vyjmenovaných 

nacistických organizací za zločinné svojí podstatou. Soud rozhodl, že samotné 

členství není důvodem k trestnímu stíhání a před soudem se tak ocitly samotné 

organizace. Poté měli být předvoláni vybraní zástupci, aby poskytli svědectví. Do 

konce procesu se počet svědků snížil na číslo dvacet dva.88 

Obhajoba pak tvrdila, že mnoho členů bylo nuceno do těchto organizací vstoupit. 

Nejprve to svalovali na možnost fyzického násilí a nebo vězení, kdyby neuposlechli. 

Později, když se ukázalo, že to není pravda, se snažili svést vinu na psychologické a 

finanční postihy. Jako platný důvod bylo shledáno pouze fyzické násilí. 

Ze šesti organizací byly osvobozeny generální štáb a SA89 

4.4 Závěrečné projevy 

Dne 26. července začalo závěrečné dějství „procesu století“. Projevy pronesli 

předseda soudu Jackson a britský prokurátor sir Hartley Shawcross. Jackson hovořil o 

velmi problematické právnické situaci v níž se nacházeli, ve snaze být spravedlivý 

k oběma stranám. Svůj projev skončil tak, jak začal. Jedním z nejsilnějších obvinění 

povahy zla, jaké kdy bylo zaznamenáno. Jeho historický projev tak zůstává dodnes 

jedním z největších svědectví o lidském zlu.90 

                                                
86 ČERNÁ 2010, 10-60. 
87 Popisoval v něm hrozivý experiment, který měl zjistit, jak nejlépe oživovat piloty Luftwaffe nad 
Severním mořem. Viz ROLAND 2014, 107. 
88 Tamtéž, 107. 
89 Tamtéž, 108. 
90 Ze závěrečného projevu R. Jacksona, Viz ROLAND 2014, 157. 
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„Kdybyste těmto mužům řekli, že nejsou vinni, byla by to stejná pravda jako říci, 

že nebyla žádná válka, žádné zabíjení, žádné zločiny.“91 

K poslednímu slovu se obžalovaní dostali 31. srpna. Kromě šokujícího obratu, 

který předvedl Frank, když začal poukazovat na zločiny spáchané proti Německu, se 

nic zásadního neudálo.92 Probíhalo jen opětovné odkazování na to, že obvinění 

sloužili státu, nechtěli vraždit ani zotročovat, obhajovali ponorkovou válku (Dönitz) a 

vůdcovský princip atp.93 Naopak Keitel, vědom si hrozivých důsledků války, doufal 

v lepší zítřky pro Německo.94 

                                                
91 Tamtéž, 158. 
92 HEYDECKER/LEEB 2006, 563-65. 
93 HEYDECKER/LEEB 2006, 561. 
94 Kontroverzní názory vyvolává řeč Hesse. David Irving ji např. považuje za velmi odvážnou, 
Jacksonův nejbližší asistent pak za fiasko. MARRUS 1997, 219. 
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5 Rozsudky 

30. září 1946 nadešel den, kdy byly přečteny rozsudky nad všemi obžalovanými. 

Nejprve byly přečteny výroky o vině. Podle kterých bodů obžaloby byl či nebyl 

obžalovaný vinen i s jejich zdůvodněním. Následovně byli obžalovaní předvoláváni 

jednotlivě před soud, aby si vyslechli trest, který byl nad nimi vynesen.95 

Připomínám, že k trestu smrti oběšením bylo odsouzeno celkem dvanáct osob. Byli 

to Göring, Bormann, Frank, Frick, Jodl, Kaltenbrunner, Keitel, von Ribbentrop, 

Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart a Streicher. Ovšem Göring vykonání trestu 

předešel sebevraždou.96 

Na zbytek trestů pak mohu odkázat na tabulku na straně 29.97 Nicméně tři 

obžalovaní byli osvobozeni, a sice Schacht, Fritzsche a von Papen. Kromě 

Kaltenbrunnera podali všichni odvolání k okupačním mocnostem v Německu. Ve 

všech případech bylo zamítnuto.98 

                                                
95 HEYDECKER/LEEB 2006, 576. 
96 K některým dalším rozsudkům se vrátím v rámci kapitoly 8.6 „Povstaňte, soud přichází!“  
na str. 101. 
97 Většina hlasování byla rychlá, s výjimkou Rudolfa Hesse. Sověti navrhovali nejtěžší trest. 
V případě Speera došli ke kompromisu, s tím že trest mu byl zvýšen na dvacet let odnětí svobody. 
HEYDECKER/LEEB 2006, 593. 
98 DELPLA 2009, 212. 
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6 Norimberský proces a jeho vliv na mezinárodní právo 

Po ukončení procesu s nejvyššími představiteli bývalé Třetí říše se další 

Mezinárodní soudní tribunál nekonal. Rozepře mezi spojenci byly natolik velké, že 

další soudy se konaly zvlášť v jednotlivých okupačních zónách nebo před samotnými 

německými soudy.99  

Názory na proces jsou dodnes velmi různorodé. Někteří považují tribunál za proces 

vedený tzv. „spravedlností vítězů“ a tento názor velmi dobře koresponduje i 

s výrokem Hermanna Göringa, a sice že „vítěz bude vždy soudcem a poražený 

obžalovaným“.100 Tomuto názoru dále hraje do karet fakt, že v roce 1953 v Mnichově 

proběhl proces, který měl přezkoumat rozhodnutí Norimberského tribunálu. Soud 

dospěl k názoru, že Alfred Jodl se v ničem neprovinil a zprostil jej kompletně viny. 

Nicméně i navzdory kritice na objektivnost soudu je zřejmé, že proces podnítil 

německou společnost k poválečnému zúčtování s vlastní minulostí. Tak například 

denacifikace v samotném Německu proběhla daleko precizněji než pak u sousedů v 

Rakousku. Ovšem za zásadní odkaz tribunálu považuji to, jakým způsobem soudní 

proces ovlivnil mezinárodní trestní právo. Tribunál tak sloužil jako vzor pro další 

procesy (např. v Tokiu, který probíhal paralelně s Norimberkem nebo v 60. letech 

s Adolfem Eichmanem, i případ Slobodana Miloševiče) a podnítil tak vznik 

Mezinárodního trestního tribunálu, který vznikl v roce 2002, jako stálý soudní dvůr, 

se sídlem v Haagu.101 

6.1 Zapomenuté procesy 

Američané uspořádali dalších dvanáct vojenských procesů, které se konaly rovněž 

v justičním paláci v Norimberku, který byl v americké okupační zóně.102 Tyto soudy 

                                                
99 THACKER 2008, 205. 
100 Námitky pak směřují i ke zločinům Spojenců - Nagasaki, Hirošima, Katyň. Viz DELPLA 2009, 
197.  
101 Principy přijaté v Norimberku, daly základ pro mnoho úmluv: Konvence o genocidě (1948), 
Všeobecná deklarace lidských práv (1948), úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů 
proti lidskosti (1968), Ženevské úmluvy na ochranu obětí války (1949), Dodatkové protokoly 
k Ženevským úmluvám (např. úmluva o ochraně civilních osob za války, úmluva o zacházení 
s válečnými zajatci). z moderních dějin, Viz LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní 
dějiny, http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
102 Spojené státy v Norimberku uspořádaly dalších dvanáct procesů proti nejvýznamnějším 
institucím nacistického státu. Celkem stálo před soudem 185 obžalovaných. Přímo podle Zákona č. 
10 Spojenecké kontrolní rady. Případ týkajícího se nejvyššího velení skončil až na jaře 1948, a není 
tak zahrnut v citovaných počtech obžalovaných. Viz JARDIM 2014, 233. 
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jsou známé jako „následné norimberské procesy“. I když nepřitahovaly tolik 

pozornost médií jako proces hlavní (noviny již byly přeplněny zprávami o 

ukrutnostech), odhalily vražednou mentalitu nacistických přisluhovačů, a nebyly tak 

méně významné. Demonstrovaly ochotu spojenců zjednat obětem spravedlnost. Byla 

to však výhradně americká záležitost. Rusové měli vlastní procesy v Moskvě a jiné 

státy včetně západního Německa, pořádaly procesy během studené války i po ní.103   

Bez Norimberských procesů by neexistoval žádný právní rámec, na němž by 

mohlo být postaveno stíhání osob, které nesou odpovědnost za zvěrstva v bývalé 

Jugoslávii, ve Rwandě a v Sierra Leone, ani by se nemohly konat soudy s lidmi jako 

Miloševič104 nebo Saddám Husajn. 

Brigádní generál Telford Taylor, závěrečná zpráva armádě, 1949: „...Dnešní 

velkou otázkou není to, zda jsou norimberské principy platné, ale zda lidstvo dokáže 

podle nich žít a zda vůbec bude možné žít, když selžou.“105 

6.2 Co nebylo řečeno – zajímavosti 

V Justičním paláci se dnes nachází Memorium Norimberského procesu, tedy 

expozice věnovaná soudnímu tribunálu.106 

V Norimberku bylo také poprvé použito simultánního tlumočení do čtyř oficiálních 

jazyků procesu (angličtina, francouzština, němčina, ruština). Tlumočníci mohli 

pomocí systému žárovek řečníkům oznamovat, že mají zvolnit tempo výpovědi nebo 

mluvit srozumitelněji. Např. obžalovaný Fritz Sauckel proslul svými složitými 

větnými konstrukcemi a po vynesení rozsudku smrti si stěžoval, že byl obětí chyby 

tlumočníků. 

Justiční palác měl 530 kanceláří a 80 soudních místností.107 

Obžalovaní byli také podrobeni například testu inteligence, testu osobnosti a 

Rorschachovu testu inkoustových skvrn. Další psychologické rozhovory 

                                                
103 Jednalo se o soudní procesy s lékaři, se soudci, proces WVHA (Ekonomický a administrativní 
úřad SS), soud s koncernem Flick, proces s einsatzgruppen, soud s ministry, nejvyšším velením a 
další. ROLAND 2014, 190-201. 
104 Případ Miloševiče i dalších obviněných spadal pod Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou 
Jugoslávii (ICTY). 
105 ROLAND 2014, 204. 
106 http://www.memorium-nuremberg.de/exhibition/exhibition.html, vyhledáno 20. 3. 2015 
107 OVERY 2004, 19-20. 
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s obviněnými vedl americký psychiatr Leon Goldensohn108 i dříve zmiňovaný dr. G. 

M. Gilbert. 

Nemusím připomínat, že soudní síň byla přeplněna světovým tiskem. Novináři i 

rozhlasoví reportéři tak dennodenně svým spoluobčanům zprostředkovávali 

informace přímo ze soudní síně do jejich domácností. (např. František Gel přes 800 

přenosů) 

                                                
108 Jeho poznámky vyšly knižně: The Nuremberg Interviews, 2004. 
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7 Český rozhlas 

V této části práce se budu věnovat českému rozhlasu, jakožto médiu s velmi 

dlouhou tradicí a díky němuž jsem získala potřebný materiál pro svou práci. Nejprve 

bych ráda věnovala místo jeho historii a vývoji a poté přešla konkrétně k jednotlivým 

pořadům, které jsem zpracovala. 

7.1 Vývoj a historie 

V roce 1919 byl na Petříně proveden pokus s vysíláním mluveného slova a hudby 

pomocí vojenské vysílačky. Rok po londýnské BBC, která se stala první veřejnou 

rozhlasovou stanicí na evropském kontinentě, tedy v roce 1923, vznikla v Praze 

společnost Radioslavia. Dne 18. května pražská stanice ve Kbelích zahájila pravidelné 

vysílání jako jedna z prvních zemí v Evropě. V létě téhož roku se Radioslavia spojila 

se Spolkem českých journalistů a spolu vytvořili společnost Radiojournal. V lednu 

dalšího roku pak nastupuje první stálý hlasatel Adolf Dobrovolný. Dne 2. prosince 

1924 bylo zahájeno vysílání z nového studia na Vinohradech, které se poté přesunulo 

do sousedního domu Orbis. 

Ve dvacátých letech byla například uzavřena smlouva s ČTK o vysílání zpráv a 27. 

červa až 6. července pracovníci rozhlasu uskutečňují snad nejnáročnější přenosy 

z VIII. všesokolského sletu, které neměly dosud v Evropě obdoby. Vysílání rozhlasu 

se tak rozšiřovala do kulturní, politické či sportovní sféry společenského života. 

Ve třicátých letech se rozhlas rozšiřuje i do Bratislavy na Slovensko a u 10. výročí 

rozhlasu pak byla slavnostně otevřena rozhlasová budova, kterou postavila poštovní 

správa na Fochově třídě v Praze, kde rozhlas sídlí dodnes. V srpnu 1936 v 10 hodin 

dopoledne bylo zahájeno pravidelné zahraniční vysílání Radio Praha. V roce 1938, 

v rámci všeobecných válečných příprav byl rozhlas registrován jako podnik důležitý 

pro ochranu státu a podřízen dozoru ministerstva národní obrany. V prosinci téhož 

roku byl usnesením valné hromady vytvořen Československý rozhlas, spol. s.r.o., kde 

si vláda zajistila výrazný vliv na programové a personální otázky. Události se ovšem 

vyvíjely tak rychle, že usnesení již nebylo zaneseno do podnikového rejstříku. O 

necelé tři měsíce, 14. března 1939, proběhlo osamostatnění Slovenského rozhlasu a 

v červnu pak rozhlas změnil své jméno z Československý na Český rozhlas, spol. 

s.r.o. 
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Během války se rozhlas stává součástí Říšského rozhlasu (Rundfunk Böhmen und 

Mähren) a je organizačně podřízen přímo Kanceláři Říšského protektora. 

Dne 5. května 1945 ve 12:32 byla z balkónu vyvěšena na průčelí rozhlasové 

budovy velká československá vlajka a už ve 12:33 hod. volá rozhlas o pomoc, čímž 

začíná Pražské povstání.  

Po revoluci začal Československý rozhlas vysílat i na druhém okruhu, na němž za 

okupace vysílali Němci. 109  V květnových revolučních dnech zahájila vysílání i 

krajská studia v Plzni a v Českých Budějovicích. V obou případech se využily 

německé vysílačky, které ve válečné době oznamovaly nálety spojeneckých letadel.  

Dne 28. dubna 1948, se zákonem č. 137 o rozhlase ustavuje státní podnik 

Československý rozhlas. O pár let později, v roce 1953 zahajuje vysílání televize, 

která je až do roku 1957 po organizační stránce součástí rozhlasu. 

Již v roce 1960 začal být rozhlas řízen přímo ústředním výborem KSČ a vznikly 

dva samostatné podniky – Československý rozhlas a Československá televize.  

O tři roky později, v roce 1963 proběhlo první stereofonní vysílání. Na jednom 

kanále vysílala stanice Praha a na druhém televize. Posluchači tak doma seděli mezi 

televizí a rádiem. 

Koncem šedesátých let rozhlas vysílá přímé přenosy z veřejných shromáždění a 

v některých pořadech umožňuje říkat osobní politické názory v přímém vysílání 

(Mikroforum a další). Rozhlas se tedy aktivně podílí na vytváření politického života 

těchto dnů. 

Dne 20. a 21. srpna se vysílá zpráva o vstupu sovětských vojsk a jeho pracovníci 

zabrání tomu, aby byla odvysílána zpráva, že vojska k nám byla pozvána našimi 

ústavními činiteli . Naopak zveřejní stanovisko vládních i stranických představitelů, 

které vstup vojsk odsuzuje. Rozhlas se tak stává hlavním organizátorem života 

v srpnových dnech. U Rozhlasu zahynulo nebo později zemřelo na následky zranění 

15 lidí.110  

V den padesátého výročí rozhlasu (1973) je v místech prvního vysílání v Kbelích 

odhalen památník, připomínající tuto událost. Na konci sedmdesátých let je v Praze 

zahájena výstavba nového rozhlasového střediska, a sice na Pankráci. 
                                                
109 Okruh nejdřív vysílal pod názvem Praha II, později Československo, po roce 1968 pod názvem 
Hvězda, po roce 1989 se stal okruhem federálního Československého rozhlasu a po roce 1992, patří 
Českému rozhlasu. Je určen především pro zpravodajství a publicistiku a vysílá pod názvem 
Radiožurnál. 
110 PACOVSKÝ 1993, 155-157. 
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Dne 30. října 1991 parlament přijal zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, umožňující provoz soukromých stanic.111 

Jako samostatný subjekt funguje od rozpadu Československé federativní republiky 

31. prosince 1992. Český rozhlas je tak po anglickém druhý nejstarší na evropském 

kontinentu. 

                                                
111 PACOVSKÝ 1993, 155-157. 
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8 Pořady od roku 1946-1989 

V roce 1945112 přišlo do zpravodajství mnoho zkušených novinářů, a to především 

díky dohodě o poměrném zastoupení politických stran. Jako zástupce národně 

socialistické strany přišel z Melantrichu Miloš Midloch, z Orbisu za sociální 

demokracii Vladimír Veselý a také Jaroslav Ondráček, který působil především jako 

parlamentní zpravodaj. Z Ostravy přišel Karel Beba, který připravoval ranní přehledy 

tisku. Mezi novináře, kteří pracovali v prvních poválečných letech v rozhlasovém 

zpravodajství, například patřili František Gel, Jaroslav Bor, Bohuslav Švec, Jiří Ruml, 

Ludvík Aškenazy a nebo Arnošt Lustig.113 

 Jednou z nejvýznamnějších osobností v rodícím se rozhlasovém zpravodajství 

se stal František Gel. 

Něco málo k Františkovi Gelovi (vlastním jménem František Feigel, 1901-1972). 

V roce 1919 vystudoval gymnázium v Prostějově. Pak absolvoval jednoroční 

abiturientský kurs obchodní akademie. V Brně začal v roce 1921, ale nedokončil, 

studium práv. Od roku 1924 pracoval jako brněnský dopisovatel pražského 

čtrnáctideníku Soudní síň a díky Rudolfu Těsnohlídkovi byl přijat do redakce 

Lidových novin. V roce 1933 odešel do nakladatelství Melantrich, avšak v roce 1939 

musel (pro svůj židovský původ) uprchnout ze země a nastoupil službu u první 

československé divize ve Francii, jako vojenský zpravodaj. Po pádu Francie pracoval 

jako válečný zpravodaj ve Spojeném království. 

Po válce nastoupil do Československého rozhlasu a z Norimberského procesu 

odvysílal přes 800 relací. Nakrátko pracoval i v diplomatických službách, než se opět 

vrátil do rozhlasu. Na Univerzitě Karlově na Institutu osvěty přednášel obor 

žurnalistika. Připravoval rozhlasové pořady pro mládež o významných osobnostech, 

psal literaturu faktu i soudničky a překládal. Na jeho rodném domě v Albrechticích ho 

připomíná pamětní deska. 

Prvním pořadem, který zde představím bude relace odvysílaná v roce 1946, a sice 

tři výpovědi přeživších z Lidic před Mezinárodním vojenským tribunálem. Dále 

                                                
112 Bezprostředně po válce následovaly personální čistky a řada pracovníků musela čelit obviněním 
z kolaborace. Rozhodující místa ve vedení postupně získávali členové KSČ, kteří se připravovali na 
převzetí moci. Po únoru 1948 musela rozhlas opustit řada vynikajících osobností. Viz JEŠUTOVÁ 
2003: Budovatelský rozhlas 1945-1948, In: Od mikrofonu k posluchačům, 
http://media.rozhlas.cz/_binary/01075578.pdf vyhledáno 19.4. 2015. 
113 Tamtéž.  
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pořady pokračují až do roku 1986 a jsou chronologicky řazené. Na začátku jsou vždy 

uvedeny základní informace o pořadu, které byly získány z archivu Českého rozhlasu 

a následuje samotný přepis pořadu. Nakonec jsem zařadila vlastní doplňující 

informace, které jsou podle mého názoru podstatné či zajímavé a poslouží tak 

k porozumění okolností, či době, ve které pořad vznikal. Pro některé neznámé 

termíny, či nejasnosti, jsem použila poznámek pod čarou k okamžitému vysvětlení. 

8.1 Výpovědi lidických dětí v Norimberku – 1946 

Pásmo vyrobené z desek se záznamy výpovědí lidických žen a dětí u Mezinárodního 

vojenského tribunálu v Norimberku. 

Původní slovo František Komenda a hlasatelka (jméno neuvedeno) 

Autentické záznamy ze soudní síně s překladem – Růžena Petráková (matka tří dětí), 

Marie Hanfová (17 let) a Marie Doležalová (15 let)  

datum: 1.11. 1946; čas: 27:30 (kód: 197; č. nosiče AF00187/2)114 

Hlasatelka: 

„Dostali jsme několik velkých gramofonových desek, se známkou Mezinárodní 

vojenský tribunál v Norimberku. Na papírovém obalu je napsána tužkou anglická 

poznámka – česká svědectví. Do prahy desky přivezl František Z. – práva lidu a 

obsahují výpovědi lidických žen a dětí před norimberským soudem při procesu 

s esesáckými zločinci, vrahy a únosci dětí. Každé svědectví začíná přísahou, hlas 

vyslýchajícího je hlasem prokurátora, čili žalobce, který podle amerického trestního 

řádu provádí výslech každé svědkyně. Dobový záznam není dokonalý, svědkyně hovoří 

tiše, zvukový technik musí její hlas zesilovat na nejvyšší stupeň a proto se ozve občas 

hlas vyslýchajícího nebo tlumočníka nepříjemně ostře.“ 

přísaha: anglický hlas přeložen do češtiny: 

„Přísahám při bohu vševědoucím a všemohoucím, že budu mluviti přímo čistou 

pravdu a nezapřu a vše řeknu.“ 

Komenda: 

„A vypovídá první svědkyně z Lidic: Růžena Petráková, matka tří dětí, vlastně mívala 

tři děti, tenkrát ještě když žila v Lidicích s mužem, který pracoval v železárnách na 

Kladně, už je tomu více než pět let, od té doby prožila tolik hrůz a tolik bolesti, že dnes 
                                                
114 Archiv českého rozhlasu, Archivní fond. č. nosiče: AF00187/2. 
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už i ona o tom dovede vypovídat klidně a její věcná, prostá výpověď až mrazí 

hrůzou.“ 

Hlasatelka:  

„Začíná tím ránem, vlastně ještě nocí z 10. června 1942, kopance a rány pažbami do 

dveří vyburcovaly ve tři hodiny ráno rodinu ze spánku. Všichni muži od šestnácti let 

do Horákova statku, ženy a děti do školy. ‚Los Los‘.115 Ve škole už byla celá vesnice. 

Vzali nám peníze, náušnice mně a mojí dcerce a snubní prstýnek a hodinky.“  

Komenda: 

„V pět hodin ráno už je vezli do Kladna. V tom ranním rozbřesku viděli Lidice 

naposled. V kladně po dva dny takové divné výslechy. Jen se ptali, komu jsou děti 

podobné, jaké prodělaly nemoci a jestli ještě žijí dědeček a babička.“  

Tlumočník překládá anglické otázky, žena odpovídá: 

„Popsala byste za jakých podmínek jste žily v gymnáziu v Kladně?“ odpověď, žena: 

„Každá tam byla se svýma dětma, protože nám bylo řečeno že tam budeme tři dny, tak 

i my jsme doufaly, že nás potom propustí. Děti volaly po otci, ani nepřijímaly potravu, 

a chtěly stále domů.“ otázka: „Řekla byste nám kdy a jak Vaše děti byly od Vás 

odebrány?“ „Bylo to v pátek, kolem šesté hodiny večer, kdy přišlo 14 nebo 16 

gestapáků, zamkli za sebou dveře na klíč a jeden nám řekl česky. ‚Víte co se 

v Lidicích stalo. Půjdete na nějaký čas do pracovního tábora a Vaše děti tam budou 

autokarem dopraveny za Vámi.‘ Protože my Češi jsme zvyklí na pravdu, tak jsme 

věřili i jim. Přesto přese všechno jsme děti s velikou bolestí daly do rukou gestapáků, 

kteří s nimi surově zacházeli. Protože já matka, měla jsem tři děti a loučila jsem se 

s nimi, vrátilo se zpět jedno ke mně a jeden z gestapáků po něm skočil, mrštil s ním 

dopředu a mně poručil, abych si klekla do slámy. Přitom všem, když jsme děti 

odevzdávaly, jsme plakaly, tak jeden z nich vystřelil do vzduchu.“ 

Hlasatelka, přeříkává původní výpověď: 

„A pak přišel Ravensbrück a tři roky jsme věřily, že se setkáme s dětmi a mužem také 

a že budeme spokojeně žít tak, jako předtím. Pravdu jsem se dozvěděla, až když jsem 

přišla do Žitavy na nádraží. Řekla jsem, že chci jet do Prahy. Pan přednosta se mě 

ptal odkud jsem, já řekla, že z Lidic. On udělal jen, chudáčku. Já mu řekla, že se po 

třech letech vracím ke svým dětem a muži. On mi nechtěl říci, co potkalo naší vesnici. 
                                                
115 Hovorový německý povel: „Dělejte, pohněte, makejte!“ 
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Když se se mnou loučil, tak mi řekl. ‚Kdybych nikoho nevezl do Prahy, tak Vás určitě.‘ 

A já tenkrát nevěděla, že on věděl pravdu, že se vracím domů, kde budou jen pusté 

hroby našich milých a ztracené moje děti. Dosud je nemám.“ 

Komenda: 

„Promiňte, že toto nemůžeme reprodukovat z původních desek. Je to na nich příliš 

nezřetelné. Srdce matky neumí mluvit pro mikrofon a před mezinárodní vojenský 

tribunál přichází další svědkyně. Sedmnáctiletá Marie Hanfová, tenkrát jí bylo 12 let. 

A z těch dětských vzpomínek roste opět hrůza těch lidických zločinů. Děti odvezli do 

Lodže. Sto čtyři lidických dětí bylo zavlečeno do tábora. Jak s Vámi zacházeli cestou? 

Špatně. Z originálu: ‚Mohla byste popsat, co to je špatně? Dívka: ‚Dostávaly jsme 

málo jíst. Černou kávu a chleba. Malé děti měly hlad. Plakaly a volaly maminku.‘“ 

Komenda: 

„A pak je přišli vybírat, sedm lidických dětí bylo vybráno k poněmčení a ostatní – 

dodnes nikdo neví co se s nimi stalo.“ 

Hlasatelka: 

„Těch sedm vybraných šlo do jiného tábora v Lodži.“  

Opět výpověď: otázka a odpověď: 

„Co se stalo s ostatními dětmi, které byly odděleny? Neměly jsme se po nich ptát. 

Viděla jste, nebo mluvila někdy s dětmi z Lidic, které byly odděleny? Ne neviděla.“  

Komenda: 

„Odvezli je do Poznaně a pak do dětského domova Puschkau. Dětský domov. To je 

hezké, milé slovo, ale Němka Meta Hetnerová, z něho dovedla udělat peklo pro 72 

dětí, které dostala pod svou moc, aby je poněmčila.“ 

Hlasatelka: 

„Byly to děti české a polské ale směly mluvit pouze německy.“  

Výpověď: otázka a odpověď: 

„Bylo Vám zakázáno mluvit česky, když jste byla v dětském domově? Ano. Zapomněla 

jste mluvit česky? Nezapomněla. Když některé z dětí mluvilo česky, byly trestány? 

Nedostaly jíst a nebo byly bity. Stalo se Vám toto? Ano. Bylo nám řečeno, že už se 

nevrátíme do Československa a že se z nás stanou Němci. Nic jsme nevěděly o tom co 

se stalo našim rodičům. Nám nikdo nic neříkal. Snažily jste se psát rodičům? Nikomu 
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jsme psát nesměly. Byla jste za to trestána, když jste se o to pokoušely? Ne, protože 

jsem nikomu nepsala“  

Komenda: 

„Marie Hanfová byla dána do Rodiny v Desavě. Ale už to nebyla ta Marie Hanfová, 

ale Margareta Richter, která musela chodit do Hitlerjugend a do německé školy. Jak 

se jí tam líbilo?“ 

Výpověď: 

„Špatně tam se mnou zacházeli. Věděli, že jsem z Československa, ale říkali že se ze 

mě stane Němka. A že mám být proti Čechům. Musela jsem chodit do německé školy a 

učit se německy. Ze začátku se mnou děti ve škole zacházely špatně. Protože jsem byla 

Češka a nepatřila jsem mezi ně. Také jsem dostala německý hitlerovský úbor. Chodila 

jsem do Hitlerjungend. Potom ve škole, když už se se mnou skamarádily, bylo to lepší. 

Doma jsem také musela mluvit německy.“ 

Hlasatelka: 

„Marie Hanfová se vrátila domů 22. 11. 1945. Našly jí v Německu lidické ženy. Žije u 

tetičky v Kročehlavech. Její celá rodina byla vyvražděna.“  

Komenda:  

„Další lidické děvčátko přísahá před Mezinárodním vojenským tribunálem, že bude 

mluvit čistou pravdu. Patnáctiletá Marie Doležalová. Když ještě žila, s rodiči, 

babičkou a bratrem v Lidicích bylo jí deset let a pak přišla ta hrůza. Několik hodin 

museli stát v noci u Horákova statku. Tady se děvčátku zlomil hlas a výslech musel 

být přerušen. O dvě minuty deska reprodukuje jen soucitný zmatek v soudní síni.“  

Hlasatelka (přeříkává slova Marie Doležalové) 

„Potom nás odvedli do školy a tatínek zůstal na Horákově statku. A dál pokračuje 

děvčátko ve vyprávění o té křížové cestě, která vedla z Lidické školy do kladenského 

gymnázia.“ 

Výpověď: otázka a odpověď: 

„Jak dlouho jste zůstala v kladenské škole? Dva dny. Co se stalo během těchto dvou 

dnů? Spali jsme na slámě, která tam pro nás už byla připravena. A čekali na náš 

osud. Byla jste odtržena od Vaší matky z Kladna? Ano. Byla jste rovněž oddělena od 

Vašeho bratra? Bratra jsem viděla naposledy v Kladně. Co se stalo po těchto dvou 
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dnech? Zavedli nás do třídy a tam nám popisovali náš zjev. Potom jsme dostali na krk 

takové štítky kde byly naše čísla. Co se stalo potom? Potom nás naložili do autobusu 

a odvezli nás na neznámé nádraží. Jak s Vámi zacházeli? Špatně. Můžete prosím 

vysvětlit co míníte pod slovem špatně? Když nás tam přivezli byla to velká továrna, už 

tam pro nás byly připraveny dvě místnosti, tam jsem musela spát na holém betonu. 

K jídlu jsme dostávali malý krajíček chleba a to byla snídaně. K obědu jsme dostali 

polívku to byla samá voda, a někdy jsme v tom našli brambor nebo kost. K večeři jsme 

znovu dostali ten malý krajíček chleba. Malé děti plakaly a když jsme ten malý 

krajíček pro ně schovali, tak nám ho Němci sebrali a nedostali jsme nic k jídlu. Také 

jsme se ptali po rodičích a při těch otázkách se nám smáli do očí. V dolním patře byli 

usazeni Poláci a tam jsme chodili a prosili je o jídlo. Ti nám poskytli co mohli. To 

jsme potom vždy schovali pro ty malé děti.“  

Hlasatelka: 

„Lidi, prosím Vás nezapomeňte, toto vypovídá pod přísahou holčička, které bylo 

tenkrát deset let, měli hlad a když dostala od Poláků kousek chleba, schovala ho pro 

ty malé děti a když na to Němci přišli, tak jí ten kousek chleba vzali.“  

Komenda: 

„A pak je rozdělili. Marie Doležalová byla mezi těmi 7 šťastnými, kteří byli vybráni 

k poněmčení. Ne k smrti jako pravděpodobně ta stovka ostatních dětí. Marie taky 

nakonec přišla do Puschkau pod vládu Mety Hetnerový.“ 

Výpověď:  

„Když jsem se pokoušela se svými kamarádkami domluvit česky, byly jsme 

potrestány a bity a nebo jsme nedostaly 3 dny jíst. Nemohla jsem psát domů“  

Komenda:  

„A najednou už to nebyla Marie Doležalová ale Inde Schiller, která byla dána do 

rodiny v Poznani.“ 

Výpověď:  

„Jak tam s Vámi zacházeli? Špatně. Co to znamená? Musela jsem chodit do školy a 

po škole ještě pracovati. A když jsem to neudělala jak oni chtěli, potrestali mě.“ 
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Komenda: 

„To už bylo Marii Doležalové vlastně Inde Schillerové 11 let. A když nedovedla 

pracovat jako dospělá, byla bita. Proto chodila do Hitlerjungend a pak se stalo něco 

podivného. Nikdy nebyla nemocná, ale jednoho dne když přišla ze školy, odvedl jí pan 

Schiller do nemocnice.“ 

Výpověď:  

„A byla jsem operovaná. Proč, to nevím. Až teďka doma jsem byla na dvou 

rentgenech, ale žádný lékař nemůže zjistit, proč mě operovali. Řez je asi 15 cm 

dlouhý. Ukázala byste tribunálu, kde asi vaše jizva je? Tady. Kdy jste se vrátila do 

Československa? 8. 8. 1946. Kdo Vás vezl zpátky do Československa? Český úřad. A 

tam psaly noviny, že se hledají děti, které se daly na vychování do rodin. Přivezli mě 

do Berlína, tam mi na úřadě ukázali fotografie z Lidic, které jsem ihned poznala. 

Nechali mě tam a potom mě dopravili do Československa.“ 

Hlasatelka: 

„Marie Doležalová měla štěstí že pan Schiller žil v Sovětském okupačním pásmu a 

proto se bál nechat si české dítě a dobrovolně je vydal.“ 

Komenda: 

„Kdyby žil v americkém pásmu a nechtěl dítě vydat, tak podle směrnic vrchního 

velitelství amerického okupačního pásma ze dne 11. května 1946 

AG300837GECAGO, cituji toto číslo doslovně abyste mi uvěřili, i když to zní 

neuvěřitelně, tedy podle těchto amerických směrnic povolení k odnětí dítěte žijící u 

pěstouna, rozuměj u německého pěstouna, může být uděleno jakmile byl získán 

souhlas pěstouna k této akci.“ 

Hlasatelka: 

„Co to znamená? To vám vysvětlí zpráva, kterou jsme četli v národním osvobození 

právě v den, kdy jsme dostali do ruky gramofonové desky se svědectvím lidických dětí. 

Národní osvobození píše: v jiném případě bylo české dítě objeveno u Němky Margaret 

Hennel, která jej vzala s sebou při odsunu do Německa a přejmenovala ji na Gréta 

Hennel. Ačkoliv bylo prokázáno, že matka dítěte žije v Praze, bylo vydání dítěte 

odmítnuto americkým důstojníkem při zemské vojenské vládě pro Hessen 
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s odůvodněním, aby se naše pátrací orgány obrátily na německý Jugendamt116 za 

účelem souhlasu Němky, pěstounky – bez něhož nemůže být dítě vráceno české matce. 

Teprve po dlouhé tahanici bylo dosaženo vydání dítěte. Je bohužel trpkou pravdou, 

píše národní osvobození, že uvedená směrnice byla a je stále uvedena v platnosti. 

Jsou jí prakticky chráněni němečtí pěstouni cizích dětí, ač by měli vlastně být pohnáni 

úřadem před soud jako zločinci, protože ukrývají děti ukradené Hitlerovou smečkou. 

Nezákonné držení uloupených dětí je sankciováno nařízením okupačních autorit a 

právo konečného rozhodování je tak dáno do rukou Němců.“  

Hlasatelka: 

„Tolik Národní osvobození. 

Komenda: 

„Vyskytl se dokonce případ kdy byl odmítnut souhlas k repatriaci dítěte z Lidic. Toto 

dítě jenž bylo nalezeno čirou náhodou v březnu, mohlo být repatriováno až když 

němečtí pěstouni dali souhlas k jeho repatriaci.“  

Hlasatelka: 

„Už je to řádka let, co celé veřejné mínění americké bylo pobouřeno krádežemi dětí, 

za které ‚gengstři‘ vymáhali od rodičů výkupné. Snad si ještě vzpomínáte na tu 

senzaci s uloupeným dítětem amerického letce. To bylo ovšem před válkou, kdy byla o 

senzace nouze. Pobouřené veřejné mínění si v Americe vymohlo mimořádný zákon 

proti únoscům dětí. Nebylo pro ně milosti. Jen elektrické křeslo. A dnes, směrnice 

vrchního velitelství amerického okupačního pásma v Německu říká, že děti uloupeny 

z Lidic mohou být vráceny jen se souhlasem pěstounů. Americkému vrchnímu 

velitelství je třeba souhlasu ‚gengstrů‘, aby bylo matce vráceno její ukradené dítě. 

Hlasy lidických dětí, které jste slyšeli ze soudní síně tribunálu v Norimberku, už 

k sluchu veřejného amerického mínění nedolehnou.“ (konec pořadu) 

 

Domnívám se, že tragický osud Lidic je v povědomí české společnosti dodnes 

velmi dobře znám. Není tedy potřeba, a ani to není cílem mé práce, tento příběh více 

rozepisovat. 

                                                
116 Organizace pro mládež byly vytvořeny od roku 1924. Během nacistického Německa byly velmi 
zneužívány. V současném Německu a Rakousku jsou pravomoci úřadů velmi podobné jako např. v 
Protective Services v USA. 
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Doplním jen některé informace týkající se výše zmíněných svědků a připomenu, že 

Lidice se také dostaly na jedno z předních míst výčtu zločinů na obžalovacím spise 

právě při Norimberském procesu. Vždyť příběh Lidic byl také jediným příkladem, 

kdy se sami nacisté ke zločinu přiznali již během války a v podstatě se tím nijak 

netajili. To mělo okamžitě za následek odsouzení veřejnosti jak doma, tak i 

v zahraničí. Tento čin se také objevil na filmových snímcích, které byly během 

procesu promítány. Samotní nacisté, na příkaz K. H. Franka navíc veškerou zkázu 

sami zdokumentovali.117 Mezi novináři, kteří projekci viděli, byl i spisovatel Jan 

Drda. Své pocity popisuje takto: „...Když se v sále opět rozsvětlilo, všichni, buďtež si 

to Rusové, Britové, Američané, Francouzi, Holanďané, Poláci či Jugoslávci, všichni 

byli najednou bledí, zamlklí, v očích podivné světlo, jež se zažíhá z hloubky, z toho 

nejtajnějšího koutku srdce, kde je polozasuta vzpomínka na sladké končiny 

domova.“ 118  Další popis pak směřuje k psí mrtvolce, která jakoby ztělesňovala 

hrůznost těchto činů a vydala tak nejtěžší svědectví o tomto zločinu. Nic živoucího, 

včetně stromů, nenašlo milost v očích nacistického řádění. 

Nicméně je trochu s podivem, že o samotných výpovědích lidických přeživších se 

příliš nemluví, ani se o nich nikde nezmiňují jiné prameny či literatura o 

Norimberském procesu, a to včetně České republiky. Jakoby tento důkaz o zkaženosti 

režimu upadl do propadliště dějin. Budiž k dobru, že v nedávném programu Rádia 

Retra v rámci Českého rozhlasu bylo odvysíláno na 28 hodin zpráv, včetně 

poválečného období i s Norimberským procesem. Obsahuje i emotivní rozhovor ing. 

Josefa Cincibuse s lidickou ženou paní Jedličkovou, která na rozhlasové vlně žádá o 

pátrání svého synka, aniž by věděla, že už tři roky nežije.119  

První svědkyní byla Růžena Petráková. Matka tří dětí. Jak již bylo řečeno, bývalá 

matka. Také jí byly na kladenském gymnáziu děti odebrány a jejich osud se tak 

rozdělil. Ženy byly v neděli ráno 14. června 1942 převezeny do Ravensbrücku. 

Největšího nacistického tábora pro ženy, s velmi tvrdým a přísným režimem. Jedna 

z lidických žen na následky utrpení v táboře zešílela a byla zavražděna. Její tříletý syn 

se tak konce války dožil jako sirotek.120 

                                                
117 STEHLÍK 2007, 63. 
118 Tamtéž, 132. 
119 Tyto výpovědi připomenulo ve svém vysílání Rádio Retro. Včetně výpovědí lidických i 
přeživších z koncentračních táborů. ženhttp://www.rozhlas.cz/hrdina/portal/, vyhledáno 25.3. 2015. 
120 Lidice 103. 
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Děti pak byly odvezeny do Polska. Některé z nich byly vybrány na převýchovu. 

Stejně tak i Marie Hanfová s Marií Doležalovou.121 Marie Doležalová se pak v srpnu 

1946 v krčské nemocnici stihla ještě setkat se svou maminkou. Ta bohužel na 

následky věznění o pár měsíců později umírá. Marii Hanfové alespoň zůstali 

sourozenci, kteří válku, stejně jako ona, přežili.  

Po válce se samozřejmě své děti snažily matky dohledat. Během tryzny v roce 

1945 vystoupila i v projevu paní Hroníková, která se na národ obrátila s prosbou, aby 

kdokoli pomohl najít jejich děti, bez nichž by život nebyl životem. Za pomoci 

prezidentovy manželky paní Hany Benešové i prezidenta samého, se vytvořily 

skupiny, které po dětech měly pátrat. V každé byly dva policisté a dvě lidické ženy. 

Nejprve hledali v Lodži, kam vedly stopy díky korespondenčním lístkům zaslaných 

od dětí, a které se do protektorátu dostaly v červenci 1942. Velké úsilí však skončilo 

ještě větším zklamáním. 

Pátralo se po celém Německu a samozřejmě i u nás doma, v Československu. Na 

začátku vše vypadalo poměrně nadějně. Do Lidic se vrátilo šest ze sedmi dětí, jimž 

v době tragédie nebyl ani rok. Mezi nimi i Anna Hanfová. Sestra Marie Hanfové a 

bratra Václava. Válku přežili všichni tři sourozenci, ovšem už nikdy nežili společně a 

každý vyrůstal zvlášť ve své rodině u příbuzných.  

V hledání pomáhaly i německé úřady, zejména organizace „Oběti fašismu“.122 

Jedna z žen, které se do pátrání zapojily, paní Jarmila Nová vzpomíná, že se jí a Anně 

Drdové podařilo na podzim 1945 najít Marii Hanfovou, která žila v Dessau, v rodině 

Richterových. Což koresponduje i s Mariinou výpovědí v Norimberku. Její nové 

jméno bylo Margaret Richter, chodila do německé školy a poté se učila modistkou. 

Paní Richterová nechtěla zprvu Marii vydat a žádala, aby se počkalo na vyjádření 

jejího manžela. Sama Marie rodinu také nechtěla opustit, ale svolila, že se pojede do 

Lidic podívat a pak se vrátí. Co paní Jarmilu překvapilo bylo, že ve chvíli kdy přišli 

na městský úřad vyjednávat formality, tak Marie při vstupu do místnosti pozdravila 

„Heil Hitler!“. Což odpovídá i skutečnosti, že po dobu pěstounské péče byla nucena 

chodit do Hitlerjungend, jak před soudem sama vypověděla.  

                                                
121 Dvě děti byly na převýchovu vybrány již na kladenském gymnáziu. Zbytek pak v Lodži (sedm 
dětí).  
122 STEHLÍK 2007, 124. 
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Nalezení Marie bylo podstatné i proto, že udržovala korespondenci se svou sestrou 

a také s Marií Doležalovou. Což poskytlo další indicie pro pátrání. Bratr Václav Hanf 

byl později nalezen těsně před Vánoci v roce 1945 v rakouském táboře. 

Marii Doležalovou nalezli v srpnu 1946 v Meklenbursku. I v Německu byly 

rozhlasové relace, v novinách výzvy i letáky se seznamy dětí. Rodina Schillerova 

neváhala a Marii odvezli do Berlína na reparační soud, kde ji odevzdali a vrátila se 

společně s Marií Šťulíkovou (dítě z Ležáků) do Československa. Doma se ještě 

potkala s maminkou, která krátce na to umírá. Na to, aby si rozuměly potřebovaly 

tlumočníka, protože Maruška už neuměla česky a mluvila jen německy. I když se 

reparační komise ministerstva vnitra snažila sebevíc, domů se ze 105 dětí vrátilo 

pouze 17. Zbývajících osmaosmdesát dětí nacisté zavraždili, pravděpodobně ve 

vyhlazovacím táboře Chelmno, kde stopy po dětech končí. 

Ráda bych zde ještě podotkla, že pěstouni, u kterých se děti nacházely, nebyli vždy 

takovými „gengstry“ jako bylo uvedeno hlasatelkou v roce 1946. V rozporu s tímto 

označením dobře poslouží výpověď Václava Zelenky (poslední navrátivší se dítě), 

kdy se jeho poslední rozloučení s nevlastním otcem neobešlo bez slz. I ostatní děti si 

často na své pěstouny již zvykly, předně ty nejmenší a návrat domů byl tak pro ně 

velkou změnou. 

Marie Doležalová i Marie Hanfová později v následujících procesech v březnu 

1947 svědčily v Norimberku proti nacistické organizaci Lebensborn. 123  Většina 

nacistů, kteří se podíleli na zkáze Lidic byla souzena před československými soudy. 

Mezi nimi i K. H. Frank, kterého Mimořádný lidový soud v Praze odsoudil k trestu 

smrti. I dalších šest příslušníků kladenského gestapa bylo popraveno.124 

Po válce bylo rozhodnuto, že se bude konat výstavba nových Lidic. Již na Vánoce 

1949 se nastěhovaly první ženy. Domky pro Josefa Horáka i Josefa Stříbrného125 do 

projektu zahrnuty nebyly. Území starých a Nových Lidic v červnu 1955  pak 

navzájem propojil „Sad přátelství a míru“. V sadu kvetou růže poslané z celého světa, 

které se staly symbolem nových Lidic. 

Původní pietní vzpomínka na Lidice se postupem času změnila v každoroční 

politické shromáždění, které se zneužívalo k prezentaci stranických a ideologických 
                                                
123 Lebensborn e. V. (eingetragener Verein) spolek s cílem zvýšení počtu árijských dětí. 
124 STEHLÍK 2007, 126-134. 
125 Letci z Lidic, kteří odešli do Anglie a šest let bojovali po boku anglické armády. Díky smutné 
shodě okolností i jim bylo vyčítáno, co se v Lidicích stalo a z oficiálních důvodů, které se týkaly 
financí, tak byli z projektu Nových Lidic vyřazeni. Viz STEHLÍK 2007, 134-135. 
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frází. Vrcholem bylo, když režim do svých řad přijal bývalého šéfa kladenské 

bezpečnostní služby SS, který se podílel na lidickém masakru. Tedy ve stejné době, 

kdy komunisté dávali jasně najevo zásadní nesouhlas s nacismem, přijali Maxe 

Rostocka jako agenta StB na území Spolkové republiky Německo.126 Bylo zřejmé, že 

náležitá úcta k památce obyvatel Lidic vymizela a zůstaly jen neosobní fráze, což 

pokračovalo až do listopadu 1989.  

S tím souvisí i úryvky v dalších pořadech, kde se vyskytují vzpomínky lidické 

ženy (jméno neznámé) na pobyt v Ravensbrücku a život, který přišel po válce. Je 

zjevné, že komunisté Lidice neustále využívali ke svému účelu propagandy. Žena tak 

často vzpomíná české komunistky v odbojích i ty, jenž byly vězněny v Ravesbrücku. 

Často se mezi pořady nachází střih, a pojednou následuje výpověď ze života lidické 

ženy, která svým obsahem ani přímo nekoresponduje s dalšími vstupy pořadu. Později 

jsou připomínány i Lidice nové, které byly s pomocí podpory komunistické strany po 

válce vybudovány. Hovoří se o kulturním dění, i o tom jak život (80. léta) v Lidicích 

tehdy probíhal. Tedy tato, řekněme protekce, v průběhu režimu se ale poměrně 

negativně odrážela na názorech obyvatel ve společnosti. K tomu přispěly i každoroční 

sjezdy, které nedovolovaly klidnou a komorní pietní vzpomínku po zesnulých, a tak 

postupem času představovaly Lidice v očích lidí prominentní komunistickou ves. 

Žena se také bude zmiňovat o knize, která o koncentračním táboře v Ravensbrücku 

vyšla. Neuvádí, o kterou se konkrétně jedná, ale po válce jich vyšlo vícero. Jedna 

z nich je například výpověď polské lékařky Wandy Półtawské,127 která si peklem 

tábora sama prošla. Další příběh z tohoto tábora si můžeme poslechnout i z úst paní 

Skleničkové. To vše bylo připomenuto v programu Radia Retra, během března 

2015.128 

Situace ve prospěch Lidic se mění až v roce 2000, kdy vznikl Památník Lidice jako 

příspěvková organizace ministerstva kultury ČR. Byl znovu obnoven růžový sad a 

také byly nainstalovány poslední sochy Památníku dětských obětí války akademické 

sochařky Marie Uchytilové. Těsně před 60. výročím tragédie byla zároveň odstraněna 

                                                
126 Milost mu udělil sám prezident Zápotocký, který byl vězněn v koncentračním táboře a jeho žena 
byla vězněna spolu s lidickými ženami v Ravesbrücku. Viz STEHLÍK 2007, 134-135. 
127 Wanda Półtawská a její kniha „A bojím se snů“. 
128 http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/wanda-potawska-a-bojim-se-snu—1418187, 
vyhledáno 26. 3. 2015. 
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megalomanská stavba nového památníku, započatá ke konci osmdesátých let. Místu 

se tak navrátila důstojnější podoba.129 

K Lidicím a Ravensbrücku se již nadále nebudu vracet a doufám, že vše potřebné 

bylo i vzhledem k dalším pořadům napsáno již zde. Dále bych své komentáře chtěla 

věnovat spíše politickému vlivu a prostředí, který se k Norimberskému procesu váže. 

8.2 Norimberský proces – Dr. Michal Zibrin 

Z Norimberku o svých dojmech hovoří poslanec Dr. Michal Zibrin 

datum: 19.3. 1946, čas: 5:00 (č. nosiče AF00169 AA)130  

Hlasatelka: 

„Československý rozhlas požádal členy československé justiční a parlamentní 

delegace, aby našim posluchačům řekli své dojmy. Nyní uslyšíte pana poslance 

doktora Michala Zibrina.“ 

Pan poslanec dr. Michal Zibrin: 

„Když jsem po čas našeho odboje z Londýna domů mluvíval, upozorňoval jsem Vás, 

abyste si značili všechno to násilí, zvěrstva a hříchy co Němci, Maďaři i přisluhovači 

na naší republice Československé i na té naší Slovenské prováděli a dělali. Dnes, když 

jsme viděli nejdramatičtější části Norimberského procesu 

vidím, jak jsem v tomto směru správně odhadoval. I všichni spolupracovníci z Moskvy 

a z Londýna všechny žádali a Norimberský proces nám ukázal, že pravda musí zvítězit 

a není možné do budoucnosti dovolit takovouto situaci, aby kdokoli mohl napadnou 

pokojný demokratický národ a nebo stát, jen proto, že na to má z takových osobních a 

nebo imperialistických důvodů nárok a nebo chuť. Ovšem Norimberský proces – to 

jsou největší viníci na světě, zodpovědní za to, co 14 let od nich Evropa trpěla. Tedy 

ten zavazuje nás i každý národ, který trpěl, aby jsme podobně zachytili i my vlastní 

viníky, naše národní viníky a nebo ty, kteří se propůjčili takovým věcem, které vedly 

národ k porobenství a nám donesly tak těžké časy. Zvlášť jsme si to uvědomili, když 

nám v neděli ukázali Dachau, kde tisíce dobrých Čechů zahynuly, kde desetitisíce 

Poláků bylo umučeno a kde bylo sto tisíc ruských bratrů zákeřně zavražděno. 

Vzpomínali jsme také na stovky nevinných Slováků, odvlečených na otrockou práci do 

                                                
129 STEHLÍK 2007, 148. 
130 Archiv Českého rozhlasu, Archivní fond, č. nosiče: AF00169 AA. 
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Německa po našem národním povstání, kteří se již nikdy nevrátí, a kteří mají podobný 

osud, jaký je zasáhl v Mauthausenu. Tak jako dvacet zločinců Norimberského 

procesu, tak i ti zločinci, které dali do rukou Němcům naše lidi, za práva 

demokratická, za práva Slováků, za znovu vybudovaní Československa, tak tito 

zločinci musí přijít v Praze a nebo v Bratislavě před soud národa, neboť bez toho by 

pravda nezvítězila. A bez těchto lidí, o které je velký zájem i mezi žurnalisty a státními 

experty, nesmí být soudu a rozsudku. Musí se právně dokázat vina každému 

jednotlivci, a přitom ctít a dodržovat trestní pořádek. Bez takovéhoto pořádku bychom 

se vyřadili z řádného života mezi spojenými národy. 

Hlasatelka: 

„Slyšeli jste projev poslance Zibrina o jeho dojmech z Norimberku.“ (konec pořadu 

s časem 5:00) 

 

Jen krátce zde představím autora slov tohoto pořadu. Michal Zibrin (1899-1968) 

byl slovenský a československý politik, který za druhé světové války působil v 

odboji. V roce 1939 byl vězněn v Ilavě a v letech 1940 až 1941 vedl nesocialistickou 

odbojovou skupinu Demec. Dále od roku 1941 byl zpravodajem v Bělehradě a 

následně v Istanbulu. V roce 1947 mu byl udělen Řád Slovenského národního 

povstání. 

V poválečných letech (1945-1946) se stal poslancem Prozatímního Národního 

shromáždění za Demokratickou stranu. Zde setrval do voleb v roce 1946 a poté se 

stává členem Ústavodárného Národního shromáždění, kde zastupuje právě 

Demokratickou stranu. Formálně zůstává do parlamentních voleb v roce 1948. Po 

únorovém převratu byla ovšem Demokratická strana změněna na Stranu slovenské 

obrody závislou na KSČ a poslanec Zibrin se tak zařadil mezi skupinu funkcionářů 

Demokratické strany, kteří odešli do emigrace. Od roku 1950 působil jako dělník 

v Chicagu, kde také v roce 1968 umírá.131 

V návaznosti na výše zmíněná slova poslance Zibrina, bych ráda věnovala několik 

řádků o trestní odpovědnosti tzv. „národních viníků“. Tedy lidí, kteří měli přímou 

spojitost se zločiny páchanými na území Protektorátu Čechy a Morava a také na 

Slovensku.  

                                                
131 http://banskabystrica.kniznice.net/katalog/l.dll?hal~1000055594, vyhledáno 24.3. 2015. 
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Jak víme, již během války se vedla diskuze na téma, jakým způsobem budou 

trestáni váleční zločinci, zrádci a kolaboranti. Ti největší, řekněme globální 

představitelé hrůz druhé světové války, se ze svých zločinů zodpovídali před 

Norimberským procesem. S ostatními zločinci se měly vyrovnat poválečné soudy 

v jednotlivých zemích, kde konkrétní zločiny byly spáchány. U nás tuto funkci 

zastával dle velkého a malého retribučního dekretu Národní soud, potažmo pak tzv. 

soudy lidové. I přesto, že bývá tento způsob spravedlnosti vnímán jako politicky 

zneužívaný a nespravedlivý, tak si česká justice svou korektnost (až na pár výjimek) 

zachovala. 

Nejprve je potřeba připomenout, co retribuce či malý a velký dekret znamenaly a o 

co se v podstatě jedná. Šlo o dekrety prezidenta republiky, které byly přijaty v červnu 

1945 a platily pro poválečné období. Mohli bychom říci, že takového předchůdce 

velkého retribučního dekretu přijala již dříve exilová vláda v Londýně v únoru 1945. 

Jednalo se o dekret, který vytvářel mimořádné lidové soudy. Měl za úkol potrestat 

válečné zločiny a nejvýznamnější případy domácí kolaborace. Po osvobození byl 

nahrazen novým dekretem prezidenta republiky. Malý retribuční dekret byl pak přijat 

až 27. října 1945 a přinesl správní trestání pro méně závažné projevy kolaborace a 

týkal se především jednání Čechů v průběhu okupace. Vlastně od Mnichova až do 

roku 1945, potažmo do roku 1946. 

Lidové soudy v první retribuci byly zřizovány jako mimořádné pětičlenné senáty. 

Těm předsedal profesionální soudce a čtyři přísedící byli soudci z lidu. Podle původní 

představy mělo jít o významné představitele odboje či vězně koncentračních táborů. 

Řekněme občané, kteří se evidentně nezpronevěřili národní cti. Je ale třeba zdůraznit, 

že tak to bylo v českých zemích, protože na Slovensku probíhala retribuce zcela jinak.  

Národní soud měl trestat pak výhradně osoby české národnosti. Jako například 

Háchu, členy protektorátní vlády a nejvýznamnější případy kolaborace. Hmotně 

právně však vycházel z velkého retribučního dekretu a šlo tedy o zvláštní soud pro 

nejvýznamnější případy kolaborace. 

Malý retribuční dekret měl, dle návrhu, trestat zpronevěření se národní cti po 

morální nebo zaměstnanecké stránce. Příkladem mohou být některé kolaborantské 

spolky, jako například fašistické Svatoplukovy gardy na Ostravsku. Čelní 

představitelé byli trestáni podle velkého retribučního dekretu. Ovšem řadoví členové, 

kteří se trestné činnosti evidentně nedopustili, byli řešeni komisemi národních výborů. 
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Dalo by se říci, že obdobná řešení v podstatě existovala ve všech státech, které 

byly za války okupovány Němci. Jak víme, samotná myšlenka potrestání zločinců 

byla širší. Mám na mysli, již dříve zmíněnou Svatojakubskou deklaraci z roku 1942, 

která myšlenku koncipovala. O rok později se k ní připojily i velmoci. Mohli bychom 

to tedy považovat za myšlenku celoevropskou, s tím, že vycházela i z mezinárodně-

právních závazků Československa.132 Zde bych ráda citovala slova právníka Jana 

Kuklíka z Fakulty Univerzity Karlovy, který byl společně s historiky Jiřím Plachým a 

Ivem Pejčochem z Vojenského historického ústavu hostem v pořadu Historie.cs 

12.12. 2010 na ČT24. „Ve spojeneckém jednání o potrestání válečných zločinců 

sehrál československý případ významnou roli. Zmíněná Svatojakubská deklarace byla 

totiž posílena především událostmi po atentátu na Heydricha a po vyhlazení Lidic. 

Dnes je prokázáno, že britská vláda změnila svůj původně velmi rezervovaný postoj k 

této deklaraci a k myšlence širšího potrestání válečných zločinů právě v souvislosti s 

tím, co se dělo po vyhlazení Lidic. Až pak se začala formovat širší shoda na tom, že 

především válečné zločiny je třeba potrestat. Jednání byla poměrně složitá a 

závěrečný dokument byl dojednán teprve v srpnu 1945. Tehdy se velmoci shodly na 

tom, že vytvoří zvláštní mezinárodní tribunál pro nejvýznamnější válečné zločiny a 

jednotlivým státům pak ponechaly válečné zločiny, které se odehrály na jejich území. 

To je velmi důležitá věc, protože vedlo k jisté kategorizaci těch činů a k určitému 

pojetí také selektivní spravedlnosti, protože pochopitelně nebylo možné potrestat 

úplně všechna jednání, ke kterým došlo v průběhu války, což je určitý problém.“133 

Důvodem proč jsou dodnes retribuční zákony vnímány negativně je jednak fakt, že 

právní norma dekretů byla velmi obecná a ponechávala tak poměrně širokou 

kompetenci soudu k výkladu. Za druhé pak sehrála svou roli nevěrohodnost některých 

jednotlivých případů, které neproběhly zcela korektně, jako například případ 

protektorátní vlády Rudolfa Berana či Jana Antonína Bati.134 

Vývoj na Slovensku naopak vypadal tak, že Slovenská národní rada chtěla řešit 

potrestání domácí kolaborace politicky i právně odlišně. Londýnský dekret měl 

původně platit na celém území státu. Po jistých složitých jednáních došlo ke 

                                                
132 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/109728-lidove-soudy-a-
popravy/ 8.4. 2015. 
133 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/109728-lidove-soudy-a-
popravy/ vyhledáno 8.4. 2015. 
134 Tamtéž. 
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kompromisu a nakonec v upravené podobě platil pouze pro české země. Na 

Slovensku tak platilo zvláštní nařízení Slovenské národní rady. 

Takzvaná druhá retribuce byla později využita politicky. Začala přijetím zákona 

číslo 33 z roku 1948 a probíhala od 4. dubna 1948. Platila až do konce roku a to pro 

celé Československo. Případů ale už zdaleka nebylo tolik jako v retribuci první. V té 

bylo odsouzeno přibližně 30.000 případů, za druhé se to odhaduje asi na 2.000 

případů. U některých z nich pak můžeme mluvit o zneužívání soudního procesu.135 

Po ukončení druhé retribuce nastává období, kdy byli i nadále souzeni váleční 

zločinci nebo v omezeném případě kolaboranti, a to na základě běžných trestních 

zákonů.136 V 50. letech tak bylo za válečné zločiny vyneseno deset trestů smrti, z toho 

tři v Čechách a sedm na Slovensku. Řada odsouzených k dlouholetým trestům si 

ovšem svůj trest neodseděla. Ti, kteří dostali tresty ve výši 20 let a výše, podléhali v 

roce 1955 většinou velké prezidentské amnestii a byli propuštěni. Další, kteří byli 

etničtí Němci nebo přijali německé občanství v průběhu války, byli odsunuti  do 

Spolkové republiky. A nakonec v květnu 1960 byla po velké prezidentské amnestii 

ještě jedna vlna propuštění posledních vězňů. Poté se nacházelo ve vězeních jen 

minimální počet retribučních vězňů. 

8.3 15. výročí Norimberského procesu 

František Gel – Norimberský proces, komentář z 24. 11. 1945, proces vede anglický 

prokurátor, hlasy obžalovaných – Göring-Hess-Keitel-Ribbentrop, odpovídají pouze 

„ja“ nebo „nein“  na fakta, z kterých je viní obžaloba, Gel doprovází slovně, natočeno 

u příležitosti 60. narozenin Františka Gela, vysíláno 1.10. 1961, 15. výročí 

Datum: 1.10. 1961, čas: 7:09 (kód: 197; č. nosiče AF05668/2)137 

 

Hlasatelka: 

„Nedělní rozhlasové noviny.“ 

                                                
135 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/109728-lidove-soudy-a-
popravy/ vyhledáno 8.4. 2015. 
136 Někdy se tomuto období nesprávně říká třetí retribuce, protože pro to jiný název neexistuje. Viz 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/109728-lidove-soudy-a-
popravy/, vyhledáno 8.4. 2015. 
137 Archiv Českého rozhlasu, Archivní fond, č. nosiče: AF05668/2. 
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„Reportáž z minulosti, ne však pro minulost, abychom jen vzpomínali, ale protože 

z těch let, ne tolik vzdálených, vyplývá mnoho poučení i pro naši dobu.“ (tajemná 

hudba) 

„Dnes 1. října 1961 o jedné hodině z poledne tomu bylo 15 let, co Mezinárodní 

vojenský tribunál v Norimberku začal vyhlašovat rozsudek nad hlavními nacistickými 

válečnými zločinci. Jako zpravodaj čs. rozhlasu se tenkrát zúčastnil procesu redaktor 

František Gel – kdo jiný než on, by tedy měl vzpomenout oné události.“ 

František Gel: 

„Norimberské přelíčení začalo 20. listopadu roku 1945. Obžalovací spis, který byl 

potom čten obsahoval 24 000 slov a před jejich hrůzou bledlo Dantovo Inferno. Neboť 

Dantovo peklo bylo vymyšlené. Nacistické peklo však bylo promyšlené, předem 

uvážené a propočtené! Jako ty stroje na drcení lidských kostí při krematoriích 

koncentračních táborů.“ (dramatická hudba) 

Pokračování: 

„Obžalovací spis by měl přítomných 21 hlavních nacistických zločinců obžalovat ze 4 

skupin zločinů – 1) zločin spiknutí 2) zločiny proti míru 3) zločiny válečné 4) zločiny 

proti lidskosti. Těchto zločinů se Hermann Göring a jeho spolupachatelé podle 

obžaloby dopustili tím, že spiklenecky, to je tajně, plánovali a pak vedli útočné války, 

když předtím klamali mírumilovné národy uzavíráním podvodných smluv. Za válek, 

jež takto rozpoutali, nacisté porušili všechna mezinárodní ustanovení, která chrání 

civilní obyvatelstvo a zajatce. Dalších válečných zločinů se podle obžaloby dopustili 

ničením a pustošením, které vůbec nebylo odůvodnitelné vojenskou nutností. Zločinů 

proti lidskosti se dopustili vyvražďováním obyvatelstva v obsazených zemích, 

odvlékáním lidí na nucenou práci, mučením lidí a svévolným žalářováním, 

plánovaným zotročováním a neodůvodnitelnými popravami lidí, jak v Německu 

samotném, tak v obsazených zemích. Obžaloba byla dočtena. Jménem všech členů 

tribunálu, to je jménem soudce sovětského, francouzského a amerického, obrátil se 

pak k obžalovaným předseda tribunálu anglický lord soudce Lawrence – a z tohoto 

dne a z oné chvíle je také jediný zvukový záznam norimberského procesu, který se 

nám zachoval. Záznam byl pořízen za okolností technicky svízelných, je sešlý i věkem 

a místy nesrozumitelný. Trochu připomíná staroegyptský papyrus, který je nutno luštit 

a komentovat, tak tedy - napřed uslyšíme hlas soudce, předvolává Wilhelma 

Hermanna Göringa, kroky které vzápětí slyšíme jsou kroky Göringovy, znějí vojensky 
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mužně, ale nedají se klamat, jenom tak znějí. ‚Kapounovitě‘ tlustý Göring je pro tuto 

chvíli, dlouho a pečlivě trénoval v cele. Göring má říct jen větu, ale nese si v ruce 

velikánské lejstro, Göring chce řečnit a začíná: ‚Nežli zodpovím otázku soudního 

dvora, musím...‘ – omyl, údery kladívka předsedy soudu přikazují, že musí pouze 

stručně odpovědět na otázku. Göring, zvyklý z dob Třetí říše, že když on drží řeč, drží 

ostatní jazyk za zuby, se vztekle podvoluje. Vinným se ovšem necítí. Rudolf Hess si 

hraje na pomatence. Předseda volá Ribbentropa, i Ribbentrop se cítí nevinný. 

Předseda soudu říká Wilhelm Keitel, Keitel byl polní maršál a šéf vrchního velitelství 

Hitlerova Wehrmachtu. Slyšíme Keitlovy kroky i jeho energické popírání jakékoliv 

viny. A načisto nakonec slyšíme z tohoto starého záznamu stručný závěrečný 

komentář tehdejšího norimberského zpravodaje Československého rozhlasu: ‚Slyšeli 

jsme prvá slova, která před tribunálem lidstva pronesli největší zločinci jací tu byli, 

bude to velký den, až uslyšíme jejich slova poslední.‘“ 

Pokračování: 

Je opravdu trochu jako staroegyptský papyrus, ten starý zvukový záznam. Ovšem s 

jedním velkým základním rozdílem. V dávném Egyptě byli velezrádci nejen popraveni, 

ale byli kromě toho odsouzeni k tomu, že nikdy nebyli. Jejich jména byla vyhlazena ze 

zápisů a z pamětních desek. My to vedeme jinak. Deset norimberských zločinců bylo 

popraveno. Jedenáctý se popravil sám a my jsme je všechny na věky odsoudili k tomu, 

že skutečně byli! Přání někdejšího norimberského zpravodaje slyšet poslední slova 

válečných zločinců, zůstává z velké části nesplněno, neboť kromě těch, které jsme 

odsoudili k tomu, že byli, jich ještě příliš mnoho skutečně je, aniž byli souzeni. 

Nicméně ti, kteří byli, jsou výstrahou těm, kdo by chtěli opakovat jejich velezradu na 

lidstvu, neboť kroky, které slyšíme (nyní kroky slyšíme) vedly pod šibenici.“ (konec 

pořadu s časem 7:09) 

 

Ihned po ukončení válečného konfliktu začal rozhlas sloužit osvobozené zemi. 

K nejvýznamnějším akcím patřilo vysílání pro osvobozené politické vězně odvlečené 

do Německa. Rozhlas tak pomáhal vyhledávat rodinné příslušníky, které válka 

rozdělila. 

K nejsledovanějším pořadům a k největšímu zpravodajskému seriálu v dějinách 

rozhlasu patřily přenosy z Norimberského tribunálu s válečnými zločinci. Jednání 

procesu zprostředkovával pro naše posluchače především redaktor František Gel. 
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Výše v pořadu si můžeme přečíst jak tehdy, s odstupem patnácti let, vzpomínal na 

Norimberský proces, ve kterém okomentoval jediný zachovaný zvukový archivní 

dokument z této doby.138 

František Gel působil jako mimořádný zpravodaj z Norimberského procesu s 

válečnými zločinci a od 20. listopadu 1945 do dubna 1946 zprostředkovával 

posluchačům jednání tribunálu. Jeho příspěvky se vysílaly dvakrát denně (večer pak 

jako součást Rozhlasových novin). Díky nefungujícímu spojení bylo nutné posílat 

zprávy prostřednictvím anglických spojařů přes New York. Bohužel odtud přicházely 

telegraficky do Prahy pak značně zkomolené. Nicméně se Františkovi Gelovi podařilo 

objevit starý kabel, vedoucí z Lisabonu do Vladivostoku přes Prahu. Tímto způsobem 

dokázal takřka nemožné, protože ostatní zpravodajové posílali zprávy přes vojenskou 

misi. V dubnu pak vystřídal Gela ve funkci zpravodaje Miroslav Oplt, který v té době 

zprostředkovával posluchačům procesy s protektorátní vládou a K. H. Frankem. Na 

vyhlášení rozsudku se nakonec vrátil Franitišek Gel a opět se vyznamenal. Díky své 

preciznosti neodeslal zprávu o vykonání rozsudku předem, a tak byl Československý 

rozhlas jediný, kdo v té chvíli informoval o sebevraždě Hermanna Göringa.139 

V rámci zpravodajství z Norimberského procesu zprostředkoval zhruba 800 

rozhlasových relací. Jaké okolnosti ho přivedly do rozhlasu sám zavzpomínal v roce 

1964: „Fakta jsou takováto: já jsem se vrátil s brigádou, dostal jsem dovolenou a šel 

jsem se podívat do redakcí. Všude byli velmi milí, ale nikdo neřekl nic o tom, že chtěl 

dělat noviny. Tak jsem zašel kousek dál a bylo to 8. srpna, šel jsem po Václavském 

náměstí a u sv. Václava jsem potkal Jiřího Hronka, kterého jsem znal z Londýna. On 

se mě zeptal co dělám, já že nic a on mi řekl ať tedy jdu do rozhlasu. Tak jsem si řekl, 

že půjdu do rozhlasu, to bylo 8. srpna a 1945 a od té doby jsem byl v rozhlase. Pak až 

se ukázalo proč v těch redakcích neříkali jestli bych tam nechtěl dělat. Oni se 

domnívali, to musel být asi nějaký mindrák, si mysleli, že kdo přišel z vojny bude chtít 

být přinejmenším šéfredaktorem a tak jsem šel do rozhlasu.“140 Od té doby pracoval 

v rozhlase. Nakrátko pak i v diplomatických službách, než se opět vrátil zpět do 

rozhlasu. 

                                                
138 PACOVSKÝ 1993, 86-87. 
139 JEŠUTOVÁ 2003: Budovatelský rozhlas 1945-1948, In: Od mikrofonu k posluchačům, 
http://media.rozhlas.cz/_binary/01075578.pdf vyhledáno 19.4. 2015. 
140 Archiv Českého rozhlasu, Archivní fond, č. nosiče: CV2826012 AC. 
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Po delší dobu nepřítomnosti Františka Gela v Norimberku jej zastupoval dr. 

Miroslav Oplt. Od něho se můžeme dozvědět, v jakých podmínkách a jak vůbec 

novináři a reportéři na této výjimečné mezinárodní události žili a pracovali.141 

„Tehdy byly u nás soudy s vlajkaři, kolaboranty a nacisty. A já se jich zúčastnil 

jako rozhlasový zpravodaj. Proces s K. H. Frankem byl poslední, na kterém jsem 

pracoval před svým odjezdem do Norimberku, kde jsem střídal Františka Gela. 

Redaktor Gel byl v Norimberku od samého začátku, od dvacátého listopadu 1945, a 

bylo to asi nějak v polovině roku dubna, když za mnou přišel šéfredaktor Hronek, 

pamatuji si to jako dnes, bylo to v pátek, a řekl mně: ‚Tak zítra jedete do Norimberka, 

Gel žádal o výměnu, protože je nemocen, budete ho zastupovat takových čtrnáct dní, 

tři neděle.‘ Druhý den jsem odjížděl do Norimberka. František Gel mi ukázal, kde je 

tiskové středisko, soudní síň, pomohl mi s akreditací a já v Norimberku zůstal. A byl 

jsem tam až do září 1946“142 

Jak bylo v pořadu zmíněno, po četbě obžaloby byli obžalovaní požádáni, aby se 

k nim vyjádřili. Jak víme, první na řadě byl Göring. Vstal a otevřel složku. Odkašlal si 

a připravoval se na to, že se stane středem pozornosti. Začal: „přečtu vám 

prohlášení...“ Ovšem soudce Lawrence ho přerušil: „v této době se obžalovaným nic 

takového nepovoluje.“ Göring tedy velmi nerad ustoupil a prohlásil se za „nicht 

schulding“ (nevinného) a šel se posadit. O své vyjádření byl požádán i Hess. Vykoktal 

jen „Nein, nein.“ To se zapsalo jako „nevinen“ a tak to šlo dále. Dokud všichni 

obžalovaní nepopřeli svou vinu. Poté nastal čas, aby soudce Robert Jackson začal se 

svým čtyřhodinovým projevem.143 

Jackson: „Nemáme v úmyslu obviňovat celý německý národ. Hitler se nedostal 

k moci většinou hlasů, ale zmocnil se jí v ďábelském spojení revolucionářů, 

reakcionářů a militaristů. Dnes a v dalších dnech budete slyšet o obludnosti a 

hrůznosti jejich činů. Obžaloba Vám poskytne nepopiratelné důkazy těchto 

neuvěřitelných činů – a já sám se počítám k těm, kteří se během války dívali na 

většinu vyprávění o ukrutnostech s podezřením a skepsí.“144 

                                                
141 Vysílalo se dvakrát denně, hlavní relace byla v rozhlasových novinách od devatenácti hodin. 
Všichni novináři bydleli v tzv. presscampu, což byl zámek ve vesnici Stein. Jídlo bylo třikrát denně, 
podle americké normy. Viz PACOVSKÝ 1993, 89. 
142 PACOVSKÝ 1993, 87. 
143 ROLAND 2014, 95. 
144 Tamtéž, 96. 
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Všichni obvinění během celého procesu většinou působili sebevědomě a 

neočekávali, že by mohli být vůbec odsouzeni. Někteří měli například tendenci se 

vtělovat do role mučedníků. Však Alfred Rosenberg ve svém díle Mýtus 20. století 

píše, že nové Německo se neobejde bez obětí a ti co padnou, se stanou mučedníky.145 

Rosenberg si liboval v titulu „nacistický filosof“. Je trochu s podivem, proč právě 

jeho Hitler jmenoval do postavení, které mělo tituly, ale žádnou moc. Byl to 

druhořadý myslitel, ve velmi zkaženém kolektivu a sám Hitler jím opovrhoval. Stejně 

tak Göring či Goebbels. Ten pak o jeho knize prohlásil, že se jedná o „ideologický 

škvár“.146 

I další se snažili nalézt nejrůznější cesty, jak by se blížícímu trestu mohli vyhnout, 

nebo ho alespoň zmírnit. Například Rudolf Hess předstíral ztrátu paměti. Ovšem, 

když mu do cely přinesli dokumenty k tribunálu (obvinění, kopie charty, která byla 

základem tribunálu a seznam německých právníků) a přečetli mu jeho práva otázal se, 

zda se může hájit sám. To nebyla odpověď šílence. Po nějaké době také tuto roli 

opustil. Nikdo si ale nepřál, aby u soudu dostal slovo. Mohl by soud například 

zesměšňovat.147 

Joachim von Ribbentrop neustále studoval říšské zákony a doufal, že se zachrání 

právní cestou. Nicméně ve vyšších kruzích nebyl oblíben, sám Mussolini o něm řekl, 

jaký je hrozný a drzý. Doktor Gilbert ho pak pokládal za zmateného a 

demoralizovaného oportunistu. Důstojníkovi dělostřelectva, který obcházel cely 

s dokumenty pak podstrkoval seznam členů britské aristokracie, kteří podle jeho slov 

mohli dosvědčit, že si přál mír. To bylo vcelku úsměvné, vzhledem k tomu, že sám 

kdysi Hitlerovi řekl, že Británii považuje za dekadentní a také, že postrádá bojového 

ducha.148 

Keitel i Jodl zase prohlašovali, že jako vojáci pouze plnili příkazy nadřízených. 

Ale právě proti nim pak svědčily důkazy, které sami parafovali. Například Jodl sám 

řekl, že byl šokován 90% obvinění, která proti němu byla vznesena. Pokud by ty 

zločiny měly být pravdivé, jsou podle jeho názoru k neuvěření hrozivé. A za druhé 

nemohl pochopit, proč nebyla brána v úvahu jeho povinnost vojáka plnit rozkazy. To 

byl jeho kodex, kterým žil. Být vojákem. V cele pak řešil velké dilema, jak bude bez 
                                                
145 Viz LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
146 ROLAND 2014, 51. 
147 ROLAND 2014, 46. 
148 Tamtéž, 47-48. 
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pera a papíru sepisovat svou obhajobu a také, jestli si jako obhájce vzít znalce na 

trestní právo nebo experta na právo mezinárodní. To dozajista nebyla hloupá úvaha, 

vzhledem k tomu, že byl obžalován jak ze zločinů válečných, tak proti lidskosti.149 

Nejvíce sebevědomě pak působil Hermann Göring. Ten po čas celého procesu své 

kolegy až terorizoval. Ovšem sebejisté vystupování mu nevydrželo dlouho. Už na 

začátku mu nebyl dán prostor, pro své „vystoupení“ před tribunálem, jak bylo řečeno i 

v našem pořadu. V průběhu procesu pak u něj došlo k názorovému, až emocionálnímu 

vývoji. Ten vyústil krátce, asi tři hodiny před plánovou popravou, k sebevraždě. 

Jiní pak, mezi nimi i architekt Albert Speer, si svou vinu uvědomoval a nad svými 

činy projevil i lítost.150 

V pořadu jsou též zmíněné kroky, kroky vedoucí pod šibenici. Nutno říci, že ne 

zdaleka u všech vydržel tento rázný krok i v poslední chvíli jejich života. Poprav se 

mohlo účastnit jen omezené množství osob. Přítomni byli dva kněží, několik lékařů, 

delegáti spojenecké komise, strážní, novináři a fotografové. Celkem 45 osob. Všichni 

museli slíbit, že proces poprav zůstane tajemstvím. Ne všichni to dodrželi a tak se na 

veřejnost dostaly informace, podle kterých např. Streichera a Sauckela museli na 

popraviště dotáhnout násilím. Keitel i Jodl přicházeli jako důstojníci bez známky 

vzrušení. Hans Frank pak svůj odchod zpečetil slovy „Ježíši, slitování“.151 

Popravy měly probíhat v pořadí, v jakém byli obžalovaní odsouzeni. Vzhledem ke 

Göringově sebevraždě přišel na řadu jako první Ribbentrop. Posledním byl Seyss-

Inquart, u kterého byla konstatována smrt krátce před třetí hodinou ranní. 

Nicméně v tomto krátkém připomenutí, odvysílaném v roce 1961, se názorově 

nedovídáme nic nového. Ať už vzhledem k mezinárodnímu právu, nebo k náladě 

panující ve společnosti. (Například postoj k válce po uplynutí patnácti let v 

Československu, či konkrétně pak na samotný Norimberský proces i k potrestání 

zločinců. Jedná se spíše o konstatování faktů s akcentem zaujmout posluchače silnou 

vzpomínkou na minulost.) 

                                                
149 ROLAND 2014, 69. 
150 Viz LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 
151 O tato slova prý požádal kněz O’Conner, který byl v tu chvíli s ním. Viz FRANK 2010, 17. 
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8.4 A léta běží – 30 let boje za Evropu bez fašismu a válek I. část – 1975 

ALB-30 let boje za Evropu bez fašismu a válek/ k 30. výročí Norimberského 

procesu/, Brežněv, L.I. – část projevu na konferenci v Helsinkách 1975, Kocourek, 

R., Hitler v Norimberku 1938/ kulisa/, žena z Lidic – koncentrační tábor 

Ravensbrück, Sedlák, J.dr., Ruděnko, R. – generální prokurátor SSSR, autor Petrová 

L.  

datum: 20.11. 1975, čas 39:54, (č. nosiče: AF00068/2, kód 254)152 

 

Tento pořad začíná úvodní znělkou (vážná, dojemná hudba) a je představen název 

pořadu – A léta běží. Začátek pořadu obsahuje úvodní řeči v angličtině, poté následuje 

pauza a v pozadí mluví vedoucí delegace SSSR – Leonid Brežněv. Jen krátce. 

hlasatelka: 

„Ano to jsou Helsinky 1975, hovoří vedoucí delegace SSSR Leonid Brežněv“ 

Hlasatel: 

„Sovětský svaz nepovažuje výsledky konference jen za nezbytné politické bilancování 

výsledků 2. světové války, chceme současně ukázat smysl budoucnosti v souvislosti 

s realitou dnešního dne a zkušenostmi, jenž načerpaly evropské národy za mnohá 

staletí. Zde v Evropě byly povznášeny za politickou doktrínu nároky na světovládu, 

které končily krachem států, jejichž zdroje sloužily zločinným, nelidským cílům. Proto 

přišel čas vyvodit z dějinných zkušeností nevyhnutelné kolektivní závěry.“ (pauza, 

tajemná hudba) 

Hlasatelka: 

„Přišel čas vyvodit nevyhnutelné závěry, hledejme tedy začátek. Hledejme začátek 

oněch hrozných let našeho století.“ (tajemná hudba) 

Dr. Kocourek: 

„V 1925 jsem jezdil po celém Německu a sledoval kampaň pro volbu prezidenta. Za 

výklady knihkupectví vyvolával titul Špindlerovy knihy „Zánik západu“ strach 

z budoucnosti, ale konejšily ho brožury o generálech, kteří by měli překonat svůj 

ostych a zasáhnout do veřejného života Výmarské republiky.“ 

                                                
152 Archiv Českého rozhlasu, Archivní fond, č. nosiče AF00068/2. 
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Hlasatelka: 

„Hovoří Dr. Rostislav Kocourek“ 

Dr. Kocourek 

„Mám poznamenáno v zápisníku – dnes za jednu korunu se dostane milion marek. 

Když jsem jel přes Bodamské jezero do Kostnice, přišel lodní lístek na 16 haléřů. 

Když jsme se po několika hodinách vraceli zpátky, byl lístek 5x tak drahý, ale na 

našich penězích to bylo dva haléře. Ceny státních podniků se přizpůsobovaly pomalu 

a soukromník rychle, takže se vyplatilo například jezdit celou noc v lůžkových 

vagónech po železnici, místo noclehu v hotelu. Všeho toho dovedl nacismus pak užít. 

Mám za to, že inflace byla záměrný tah německého velkokapitálu. Ožebračil se stát, 

ožebračili se občané, ale z velkokapitálů se staly mamutí podniky, monopoly, které 

hledaly a našly pak v Hitlerovi a nacismu nástroj k útoku na světovládu. Každá 

politická strana měla ozbrojené formace na ochranu svých schůzí a rozbíjení schůzí 

ostatních stran. Inflace a bída v Německu byla svalována na Versaillský mír, na 

reparace, na okupaci Porýní a na ránu dýkou, jak tomu říkali, vraženou Německu do 

zad revolučním dělnictvem. Psalo se, že kdyby této zrady nebylo, že by Německo 

válku, první světovou válku, nebylo prohrálo. Vládla v Německu tenkrát hysterie, 

komunistické schůze, sám jsem mluvil na jedné z nich, v Berlíně, byly mohutně 

navštívené, věcné, nabité argumenty, ale povodeň hysterie ty argumenty pohlcovala. 

V roce 1937 jsem projížděl Německem ovlajkovaným tak, že domy skoro nebyly vidět. 

‚Uvidíme se brzo v Praze‘, řekl mi jakýsi učitel a docela upřímně zaníceně dodal: ‚A 

budete tak šťastni, jako jsme my!‘ V pohraniční stanici vyprovázejí Němci, 

shromážděni na perónu vlak do Československa výkřiky, skandovali: „Es kommt der 

tag! Heil Hitler! Sieg heil!“153 

Hlasatelka: 

„Hitler v Norimberku 1938.“ Následuje ukázka v němčině a do toho je přeloženo: 

„Pět let jsem zbrojil...“, dál už to pokračuje německy a postupně hlas zaniká. 

Dr. Kocourek: 

„V roce 1938 jsem stál před autosalónem v Berlíně, několik kroků od Hitlera, nasedal 

k ukázkové jízdě do nového vozidla Volkswagen. Ovace kolem něco zněly jako 

                                                
153 „Sieg Heil“ je stará německá fráze, která znamená „Sláva vítězství!“ Sousloví bylo zneužito v 
dobách nacismu. Stejně jako pozdrav „Heil Hitler“.  
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vzedmuté vlny na skalnatém pobřeží. Strážcové se starali jen o to, aby ho lidé 

neumačkali, jiné nebezpečí Hitlerovi nehrozilo. Autosalón byl okázalou přehlídkou 

válečné techniky.“ (hudba, vyvolávající napětí) 

Žena z Lidic (výpověď z Ravensbrücku – ženský koncentrační tábor, jméno neznámé) 

„Jedno nedělní ráno, takové sychravé, chladné, esesačky se psy nás tam dopravily od 

Ravensbrückého nádraží za křiku a postrkování nás seřadily do pětistupu a čekaly 

jsme. V prvním baráku byl lágrový revír, pootevřela se tam okenice a za ní náhodou 

český hlas se ozval ‚odkud jste?‘, my řekly: ‚z Čech, z Lidic‘. ‚Jsou tady naše děti?‘, 

byla první otázka lidických žen. Protože na Kladně ve škole, gestapáci slíbili, že děti 

pro pohodlnější cestu pojedou autobusem a na nás už budou na určeném místě čekat. 

Strašné zklamání bylo, když hlas té ženy odpověděl: ‚Kdepak, tady žádné děti nejsou.‘ 

‚A kde to vlastně jsme?‘ – ‚V koncentračním táboře.‘ Zavlnila našimi řadami hrůza, 

protože koncentrační tábor, to tenkrát ve dvaačtyřicátém roce znamenal skutečně 

vrchol hrůzy. Tak jsme byly v koncentračním táboře. Co teď? Kolem sebe jsem slyšela 

jenom nářek, bědování. Moje maminka, i když to na sobě nedala znát, tak ji nebylo 

zrovna taky nejlépe. Sestře bylo šestnáct, ta si vůbec neuvědomovala o co jde. Tak 

jsem nějak i za tu rodinu cítila trošku zodpovědnost, abych jim dovedla ukázat 

nějakou sílu nebo jakým způsobem toto peklo přežít. Přitom bylo třeba ukazovat klid, 

klid a útěchu, posilu dávat lidem, kteří vůbec nevěděli o co jde, proč tam jsme a co se 

stalo, co dále bude. Slyšeli pouze nadávky, křiky, povely, kterým nerozuměli a bylo 

třeba nějak hledat cestu ven.“ (hudba – dojemná) 

Mužský hlas, recituje 

„Všichni, kdo zachránili se z velkého vlnobití, všichni kdo prošli živí, všichni se 

ohlížejí za hlasem vanoucím z hlubin.“ (pokračuje dojemná hudba) 

Dr. Kocourek: 

„Za léta jsem projížděl Německem už jako voják naší zahraniční armády a jako 

válečný dopisovatel. Brzo po návratu domů jsem odjel do Norimberku jako 

dopisovatel československé tiskové kanceláře mezinárodního vojenského soudu.“ 

(tajemná hudba, střih) 

Dr. Jaromír Sedlák (právník): o konferenci v Helsinkách: 

„Byla to konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, která mě přivedla k tomu, 

abych se o tuto problematiku Norimberského procesu hlouběji zabýval. Snažil jsem si 
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ujasnit otázku na kolik je možná spolupráce států s rozdílným společenským zřízením. 

Protože jsem byl svědkem, kdy jsem se účastnil přímo jednání, kde proti sobě seděly 

státy patřící k Atlantickému paktu, kromě teda neutrálních a Varšavské smlouvy a 

podobně. A když jsem v průběhu toho jednání přemýšlel o mezích, řekl bych 

možnostech i mezích té spolupráce států s různou třídní podstatou, současně mě to 

přivádělo k myšlence, ověřit si na zkušenostech minulosti, ne jenom diplomatických, 

ale i jiných, jak se tato spolupráce vytvářela. Protože to konec konců není ničím zcela 

novým, co bychom znali teprve z Helsinek z letošního roku. Od roku 1941, kdy 

Sovětský svaz vstoupil do války přepaden fašistickým Německem, dochází zde k velmi 

složité, samozřejmě, ale přesto k spolupráci mezi státy kapitalistickými na jedné 

straně a na druhé straně Sovětský svaz. Stát diktatury proletariátu. Stát socialistický. 

Ovšem zajímala mě nějaká jiná situace, to mě právě přivedlo ke studiu Norimberku. 

Protože Norimberský proces, to dnes je názorným příkladem tedy plodné spolupráce 

čtyř velmocí.154 

Hlasatel: 

„Není věc minulosti, ale budoucnosti, proto je možné se k němu vracet, charta tohoto 

soudu je platnou součástí mezinárodního práva. Válka je v ní prohlášena za zločin, na 

jehož přípravu, rozpoutání, za všechny zločiny, které při této válce byly spáchány, ať 

jsou to zločiny proti míru, zločiny válečné nebo proti lidskosti – jsou trestně právně 

odpovědní vedoucí činitelé státu, kteří válku rozpoutají. To je novinka v 

mezinárodním právu, osobní trestní odpovědnost představitelů státu. Prohrané války 

se vždycky řešily politicky – zavraždil se kníže nebo král, císař se vyhnal ze země, 

politická strana, která byla rozhodující v době vedení války, byla vystřídána jinou, 

stát byl rozdělen, spojen s jiným státem, anektován atd. Tentokrát nastal velký zvrat, 

55 miliónů mrtvých a miliony týraných a urážených lidí, vynutily si, aby na 

mezinárodním fóru byl uplatněn princip spravedlnosti po níž lid odedávna toužil. Lid 

vždycky věděl, že větší vinu má ten, kdo způsobuje, že člověk hladoví, než ten kdo z 

hladu ukradl bochník chleba. Že je za soldatesky odpovědný pán, který tu soldatesku 

poslal nebo který válku vedl. Procesní materiál je průkazním obrazem, jak bylo 

možné, že se nacismus zmocnil národa, který v minulosti tolik přispěl ke světové 

                                                
154 Hovoří zde o čtyřech velmocích, ale de facto po druhé světové válce existují pouze dvě velmoci, 
jednak USA, potažmo SSSR a pomalu tak vzniká cesta k bipolárnímu rozdělení světa. 



 73 

kultuře a civilizaci. Tuto část jednání a tuto část rozsudku pokládám za důležitější pro 

dnešek než odsouzení jednotlivců.“ 

Pořad je proložen dalším proslovem obžaloby z procesu (anglicky). Táží se 

obžalovaných, zda se cítí vini či nikoliv. Na otázku odpovídá (německy) Göring 

záporně. 

Dr. Kocourek: 

„Řekněme Göring, ten byl nejchytřejší. Liška mazaná, vůdce smečky, který nedovolil, 

aby si lidi nadávali a nebo si stěžovali na Hitlera, který hlídal, aby se mezi sebou 

nepoprali. Ten dělal propagandu pro nacismus. Tak například v Bavorsku, tam si lidi 

mysleli, že Paulus byl po známé řeči, tenkrát do rozhlasu sovětského za výbor 

svobodného Německa, že byl potom likvidován. Göring použil této věci k tomu, aby 

navrhl výslech Pauluse jako svědka pro sebe, svědka obhajoby. A nastala scéna velmi 

rozkošná. Obhájce Göringův žádal výslech Pauluse, soud se radil, Göringův obhájce 

tam přiletěl, to byl takový mrňous a měl talár. Vždycky letěl jak vrána, zdvihaly se mu 

šosy. Přiletěl, že jako trvají na tom, že bezpodmínečně musí být Paulus vyslechnut, tak 

soud řekl prosím, tak co tomu říkáte pane generále Ruděnko. Dneska je Ruděnko 

nejvyšší prokurátor Sovětského svazu. A Ruděnko to byl herec teda, ten to doved teda, 

řekl, nevím – nevím, bude-li to možné. A teď všichni obžalovaní se smáli, tak se 

chechtali, protože si mysleli, ten je mrtvý a teď my ho chceme vyvolat a Ruděnko 

udělal patřičnou pauzu a pak povídá nevím, asi to dnes odpoledne nebude možné, ale 

zítra dopoledne ho představíme. Ihned se na příkaz Göringův ten obhájce zvedl, letěl 

k mikrofonu a řekl, že netrvá na výslechu tohoto svědka. Klidný předseda soudu se 

jenom tak podíval přes ty brejličky, to vám byl tak malinký člověk, který stěží dosáhl 

na ten mikrofon, hlavu měl jak z loutkového divadla, ale chytrý a šikovný a ovládal 

celý ten proces, ten řekl: obžalovaný Göring žádal výslech svědka Pauluse, svědek 

Paulus bude vyslechnut, jako svědek obhajoby obžalovaného Göringa. No to jste 

neviděli, jak Paulus přišel vystrojený, vyholený a potopil tam Göringa, jeho svědek, 

potopil Göringa tak, jako žádný jiný svědek obžaloby.“  

Další ukázka z procesu, kratičká, Rudolfa Hesse se ptají, zda se cítí vinen – necítí. 

Dr. Kocourek: 

„Rudolf Hess, ten který odletěl do Anglie, aby tam vyjednával za Hitlera, ten zvolil 

jinou taktiku. Jednak dělal, že to nemá v hlavě v pořádku a střídavě to zase odvolával. 
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Jednak prohlásil, že soud není kompetentní a že teda vypovídat nebude a žádné 

důkazy, že předkládat nebude. To je jediný ze všech obžalovaných v Norimberku, 

který je ve vězení.“155 

Další ukázka: vyvolávají tentokrát Joachima von Ribbentropa. Odpovídá, že se také 

necítí být vinen. 

Dr. Kocourek: 

„Já to beru tak jak seděli za sebou. Tak Ribbentrop, ministr zahraničních věcí, malý 

pejsek, který strašně štěkal, když na něho jeho pán Hitler zabafal, ten sváděl všechno 

na hypnotické modré oči führera a na to, že jen jednou se opovážil neuposlechnout 

Hitlera. Ten že dostal nervový záchvat a že tedy si přislíbil, že nikdy v životě už 

nezpůsobí takový záchvat u milovaného führera.“156 

Ukázka: Kaltenbrunner – také se necítí být vinen. 

Dr. Kocourek: 

„Doktor Kaltenbrunner157 z Rakouska to byl nástupce Heydrichův158, skvělý teda, 

vypadal tak, jak se malovali ti esesáci s těmi holínkami rozkročenými, jizvy na tváři, 

urostlý, vysoký chlap. A taková baba! To byl člověk, který má na svědomí všechny 

koncentrační tábory a nebyl schopen se dostavit do soudní síně, jak lékaři řekli, 

protože měl strach. Popíral všechno. Svoje podpisy, zapřel i svoji fotografii, přestože 

mu byla promítnuta v nadživotní velikosti v soudní síni. To v Mauthausenu nějaký 

fotograf, který fotografoval ty esesáky, tak občas ulil nějakou desku a vyfotografoval 

taky ctěnou návštěvu. Byl pod lomem, jestli víte, po těch schodech do lomu, kde nutili 

lézt s balvany vězně a kdo nemohl tak ho odstřelili. A on se tam na ně dívá. I tuto 

fotografii Kaltenbrunner zapřel.“159 

                                                
155 Hess umírá v roce 1987 ve spojenecké věznici Špandava v Berlíně a dodnes se kolem jeho úmrtí 
vedou diskuze. Nejspíše bude zapotřebí počkat na otevření britských archivů s jeho jménem. 
Nicméně o sebevraždu se pokusil celkem čtyřikrát, naposledy v roce 1977. V roce 2011 byly 
ostatky exhumovány, spáleny a vhozeny do moře. Stejně jako v roce 1999 Martina Bormanna. 
ROLAND 2014, 46. 
156 Sám přiznával, že osobnost Hitlera ho fascinovala, dokonce i po jeho smrti. ROLAND 2014, 84. 
157 Původním povoláním byl advokát. 
158 Po atentátu v roce 1942 převzal jeho místo v RSHA. (Hlavní říšský bezpečnostní úřad). Zde měl 
na starosti konečné řešení židovské otázky.  
159 Během procesu neustále popíral důkazy a odmítal pravost dokumentů s jeho podpisem. Tím se 
stal známý jako „muž bez podpisu“. Odmítal i známost s A. Eichmannem, přestože se znali od 
dětství a dle vlastních slov odmítal posloužit jako náhrada za Himmlera. Viz ROLAND 2014, 56. 
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Ukázka: Wilhelm Keitel – energetická odpověď – vinen se necítí. 

Dr. Kocourek: 

„Keitel maršál. Keitel dělal gentlemana a prohlásil, že bere odpovědnost za všechno 

co udělal, no ale že nic neudělal.“160 

Dojemná hudba: chvilka poezie:  

„Dech hřbitovů, chvěje se v mlze podzimu nových a nových, vlnami voskových svěs.“ 

Žena z Lidic: 

„Jediným cílem byla ta svoboda, že zase návrat do vlasti a pak to už znamenalo 

všecko, ten svobodný život doma. To už jsem se domnívala, že budu pokračovat ve 

svém zaměstnání, veškeré zlo bude potlačeno, tady si národy uvědomí, co tento zásah 

německého fašismu pro Evropu znamenal. A určitě to bude pro ně pobídkou, aby k 

něčemu takovému už nikdy nemohlo dojít. Žily jsme v takovém kolotoči, kdy jsme se 

setkávaly s hrůzou, bitím, nadávkami, které se staly pro nás takovým každodenním 

chlebem. A byly jsme spokojené jenom když jsme toto každodenně přežívaly. Celkový 

dosah hrůzy, ani jsme si v té době neuvědomovaly, byly jsme soustředěny jen na tu 

metu konce a k ní nějak dospět. A vlastně to co jsme prožívaly, já tedy za ty tři roky, 

jsem si mohla tak uvědomit až během toho pozdějšího života, kdy jsem se vracívala v 

myšlenkách k těm jednotlivým událostem. A nejsem jich zbavena dosud. Ten strach ve 

mně tak zůstal i v tom dnešním životě. O Ravennsbrücku byla vydána kniha 

účastnicemi, které žily v tomto koncentráku. Když jsem ji četla a dozvěděla se, že z 

celkového počtu 140 000 žen, které prošly Ravennsbrükem, jich 90 000 nepřežilo. 

(velmi emotivně vyprávěno) Tři noci po přečtení tohoto čísla jsem nespala. A jak 

vidíte, nezůstávám klidná ještě dnes. Bylo mezi nimi mnoho výborných žen, které jsem 

znala dobře, dost Lidických, a když si člověk vzpomene na jejich životy a smrt, tak k 

tomu smutná vzpomínka musí vydržet až do konce života.“ 

Hlasatelka: 

„Hovoří generál Roman Ruděnko. Přetlumočeno česky mužským hlasem. ‚Pouze ve 

východních zemích byly spáchány tyto zločiny: zcela zničeno 70 000 vesnic, 1710 

měst, 6 000 000 budov, 31 850 průmyslových závodů, 65 000 kilometrů železničních 

                                                
160 Keitel podepsal nechvalně proslulý Kommandobefehl, nařízení zastřelit dopadené členy 
komand. Dále se neustále odvolával na plnění Hitlerových rozkazů a sám přiznával, že fakticky 
neměl žádnou moc ani autoritu. Viz ROLAND 2014, 70. 
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tratí, 40 000 nemocnic, 84 000 škol, 43 000 veřejných knihoven, zbývá vypočítat 

zločiny proti lidskosti. Promiňte Vaše ctihodnosti, je nemožné spočítat zločiny, které 

obžalovaní proti lidskosti spáchali.‘“ 

Ukázka z procesu:  postupně odpovědi obžalovaných, kteří jasně popírají svou vinu. 

Hlasatelka: 

„Ne necítili se viní, ani ti kteří zde nakonec byli odsouzeni, ani ti, kteří vyvázli. A kdo 

z nich byl vlastně větší viník, vždyť i Hitler a Göring a ostatní obžalovaní byli jen 

sezónními zaměstnanci. Sezónní zaměstnanci se jmenují pokaždé jinak, jen ředitelé 

zůstávají stejní, pánové Schacht, Krupp, Papen, Raeder, Neurath – průmysl, 

generalita, finanční oligarchie. Jednají vždy tak, aby jejich společnost vydělávala. 

Vydělávali na porážkách, na inflacích, na reparacích, na revizi Versaillského míru. 

Miliardy jim nestačily, chtěli bilióny, bilióny jim nestačily, chtěli všechno. Chtěli 

vydělávat jako průmysl všech evropských zemí dohromady. A chtěli mít lacinou 

pracovní sílu.“ 

Hlasatel: Schacht k vězeňskému lékaři Dr. Gilbertovi: 

„Jestli Vy Američané, chcete žalovat průmyslníky, že pomohli vyzbrojit Německo, pak 

musíte žalovat sami sebe, Vaše společnost General Motors vlastnila například v 

Německu závody Opel, a ty nevyráběly nic jiného než válečnou produkci. Morgan 

financoval přece celou válku výrobu letounů, Americký koncern Standard Oil of New 

Yersey zásoboval podle kartelové dohody s IG Farben Německo leteckým benzínem a 

mazadly.“ 

Hlasatelka: 

„Společnost Schacht a spol. si vybrala Hitlera a jeho organizaci. Nestálo je mnoho 

dostat ji k moci. Hitler a spol. vykonávali, Schacht a spol. vydělávali. Pracovali bez 

rizika. Když se jim jejich plány nevyvedly, musely platit jiné národy, a nakonec i 

Němci. Ovšem nikoli ředitelé a akcionáři. Zločiny nacismu jim nevadily, začali být 

znepokojeni, až když bilance začala být pasivní. Od té doby přestali být stoupenci 

Hitlera, říkali, že nikdy nacisty nebyli, že konali jen svou povinnost. Schacht 

podepisoval, Funk organizoval, vojáci bojovali podle rozkazu. Svinstva dělali jen 

nacisté. Jen Streicher dělal antisemitismus. A ne Schacht, který se staral jen o to, aby 

se majetek nepřátel říše v pořádku dostal do sejfu říšské banky, ani Funk nikoho 

nestřílel a nevodil lidi do plynových komor, přijímal jen zlato vybrané z úst 
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nacistických obětí. I Neurath se choval slušně, tvářil se příjemně na Háchu a udržoval 

pořádek vražděním studentů.161 Schováni za velká hesla loupili, zavlékali lidi do 

otroctví, ponižovali, vraždili, ničili, pálili, vyhlazovali. Ve jménu kapitálu. A mnozí z 

nich nakonec odsouzeni nebyli. 

Dr. Jaromír Sedlák: 

„Nezapomeňme, že to byl proces, kde se setkávaly dva třídně odlišné právní systémy s 

ideovými rozdíly, kde samozřejmě docházelo k rozdílným názorům mezi západními a 

sovětskými soudci. Občas mezi nimi vznikaly i spory. Nezapomeňme na tu skutečnost, 

že v Norimberku nebyl za zločineckou organizaci vyhlášen německý generální štáb. 

Ačkoli se podařilo, že byla odsouzena taková organizace jako SA, gestapo, SS, 

hitlerovská vláda, NSDAP a podobně. Norimberský proces byl závažným důkazem, že 

při sledování obecně určitých demokratických cílů, především k dosažení trvalého 

míru, je možná rozsáhlá spolupráce zemí s rozdílným společenským zřízením. 

Obžalování a obhájci se snažili občas rafinovaně tuto spolupráci schválně mařit, že 

přicházeli s otázkami nebo návrhy, které vyvolávaly rozruch mezi spojenci. Například 

byla snaha připomínat pomoc západních mocností při uskutečňování Hitlerovy 

zahraniční politiky.“ 

Hlasatelka: Schacht ve svých pamětech 

„Kdyby se bylo žalobcům v Norimberku podařilo abych byl odsouzen, bylo by snadné 

pak přibít na pranýř mnoho dalších kapitánů našeho průmyslu. Žaloba byla velmi 

zklamána, když jsem byl osvobozen, protože to pak ztížilo snahu dokazovat, že celý 

německý průmyslový svět a kapitál vůbec, je trestně odpovědný za válku.“ 

Dr. Jaromír Sedlák 

„Ovšem naopak na druhé straně sovětská delegace, prokurátor soudruh Ruděnko, tak 

soudce soudruh Mikitčenko, dokázali z těchto věcí vyjít tak, aniž by porušili určité 

zásady. Stále tlačili ten vývoj soudního procesu směrem k tomu, co bylo nejdůležitější, 

totiž odsoudit, skutečně odsoudit ty válečné zločince, takže aniž byly dělány nějaké 

zásadní ústupky při nichž docházelo také k rozdílným názorům, jako například 

„voltum separatum“, tak hlasovali i samostatně při některých problémech, například 

                                                
161 Hitlerova důvěřivá oběť pak během procesu odkrývala represe vůči českému národu. ROLAND 
2014, 62. 
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v otázce Schachta nebo Fritzscheho, ale na druhé straně prostě dokázali tento proces 

dovést k onomu výsledku, který je znám. To není záležitost jenom nějaká historická.“ 

Hlasatelka: 

„První z obžaloby Robert Jackson prohlásil, že vyžaduje spravedlivé potrestání 

hitlerovské kliky. Zločiny, které se snažíme odsoudit a potrestat, jsou záměrné a 

hanebné a mají tak zhoubné důsledky, že civilizace nemůže strpět, aby byly 

ignorovány. Protože kdyby se měla opakovat, zahynula by. Krátce po procesu, se 

každý Američan, který na tato slova ještě nestačil zapomenout, se musel octnout v 

rozpacích. Jeden ze senátorů, cynicky prohlásil: „Spojené státy budou ještě dlouho 

litovat, že Norimberské rozsudky byly provedeny“ Ano, senátor Taft měl pravdu, bylo 

tady totiž něco, co se nazývá nebezpečným precedentem pro budoucnost.“ 

Hlasatel: 

„David M., knihkupec z New Yorku dostal ve svých devatenácti letech povolávací 

rozkaz k útvaru, v němž se doplňovaly vojenské jednotky ve Vietnamu. Rozkazu odmítl 

uposlechnout a byl odsouzen na pět let vězení s pokutou 5 000 dolarů. Došlo k 

procesu a vojenské úřady začaly s Davidem M. vyjednávat. Nebude muset jít do 

Vietnamu se zbraní v ruce, bude mít v armádě přidělenou jinou službu, David. odmítl. 

David M.: ‚Proč? Jsem zdráv. Jsem ochoten i za nejtěžších podmínek nasadit svůj 

život při obraně své vlasti. Jsem však proti osobní účasti ve válce proti jižnímu 

Vietnamu. A to zásadně. Se zbraní v ruce nebo bez ní. Mám na vybranou, buď být 

souzen a odsouzen za to, že odmítám být válečným zločincem nebo se jím stát. Volil 

jsem, suďte mě.‘ ‚Jak můžete nazývat statečné americké vojáky válečnými zločinci? 

Jak se vůbec může jednotlivec postavit proti rozhodnutí prezidenta a zákonodárných 

sborů.‘ M.: ‚Každý občan má ne právo, ale povinnost odmítnout uposlechnout 

rozkazu. Tuto povinnost mu ukládá mezinárodní trestní právo, které je v tomto 

případě nadřazeno právu státnímu.‘ Soud: ‚Žádné takové právo neexistuje.‘ M.: 

„Lituji, že musím odporovat soudu v právních otázkách. Právnické vzdělání nemám, 

ale vím, že takové právo existuje.“ 

Hlasatel: 

„Jde o chartu mezinárodního trestního soudu. Mezinárodní vojenský soud v 

Norimberku odmítl obhajobu nacistických válečných zločinců, kteří se vymlouvali, že 

to co učinili, stalo se na rozkaz vlády jejich státu. Soud však vyhlásil, že jednotlivec se 
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nezbavuje své osobní trestní odpovědnosti tím, že vykonává rozkazy státu, který hrubě 

přestoupil svou kompetenci danou v rámci mezinárodního práva. Válka v jižním 

Vietnamu je takovým hrubým překročením, protože zakládá zločin proti míru.“ 

(napínavá hudba) 

Žena z Lidic: 

„Podívejte se, já jsem byla obyčejné děvče, politické zkušenosti jsem žádné neměla, v 

odboji jsem nepracovala, teď jsem se dostala do tohoto prostředí. My lidické jsme 

měly jednu část bloku, na druhé byly jiné Češky. Byla to většinou mladá děvčata, 

komunistky, dyť těch tam bylo, na počet vám nemohu říct, ale většina Češek tam byla 

pracovnic, které v komunistickém hnutí pracovaly už dávno. Byla tam Jožka 

Javůrková, Helga Synková, i potom ty mladší, které samy viděly v tomto své poslání, 

aby informovaly a ukázaly správnou cestu, podobným obětem jako jsme byly my, které 

jsme v tomto životě byly bezradné a pro něž to znamenalo posilu. Jedinou možnost jak 

tuto dobu přežít, protože potrava ta skutečně nebyla tou zárukou, že by přežít dala, to 

musela být taková ta duševní síla. V tomto období jsem také nacházela svoje místo. 

Pevnou půdu pod nohama. Bylo to vlivem přátelství, které jsem poznávala, vlivem 

rozhovorů, které jsem vyslechla od ostatních spoluvězeňkyň. Tak jsem poznávala kam 

patřím, kde je zdroj všeho toho zla a jak proti němu bojovat, co síly dovede být v 

lidech, jak se má vytvářet náš život, který by měl všemu tomu napříště zabraňovat.“ 

Hlasatel: 

„Helsinská konference vzbudila ve světě zájem a tolik očekávání a naděje jaká 

nevzbudila žádná jiná kolektivní akce v poválečném období. V tom je historický 

význam konference, a proto tolik znamená především pro ty, kteří zažili poslední 

válku. Chceme přeměnit Evropu ve světadíl, který by zajistil mír a přejeme si to pro 

celý svět.“  

Hlasatelka: 

„Bojovat a jednat, a znovu bojovat a zase znovu jednat. Proč? Protože dva roky 

jednání stojí za to, když na jeden den zachráníme svět od válečné hrůzy. Socialistické 

státy a s nimi dělnická třída a k tomu pracující celého světa mají v rukou 

neporazitelnou zbraň, šťastnou budoucnost pro všechny a znají zároveň i cestu jak jí 

dosáhnout.“  (Konec, vážná melancholická hudba) 
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Celým pořadem se prolínají vstupy na téma konference v Helsinkách. Proto hned 

v úvodu přiblížím smysl tohoto setkání. 

V listopadu 1972 se konala první konference (ze série jednání) v Helsinkách, které 

se zúčastnili diplomatičtí zastupitelé a poté následovala konference ministrů 

zahraničních věcí v červenci dalšího roku. Ta odstartovala jednání o bezpečnosti a 

spolupráci v Evropě a byla stanovena pevná pravidla. Mezi léty 1973 a 1975 pak 

následovala konference v Ženevě. Konferenci o bezpečnosti a spolupráci (KBSE) 

v Evropě tvořil systém mezinárodních jednání a smluv, s cílem zajistit mír a 

prohloubit spolupráci mezi evropskými státy (již od roku 1966 se státy Varšavské 

smlouvy pokoušely iniciovat svolání KBSE). 

V létě 1975 pak probíhala jednání, jakým způsobem by měl vypadat Závěrečný akt 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Tento dokument dne 1. srpna 1975 

v Helsinkách podepsalo 35 států, včetně USA a Kanady, a tím zároveň skončila 

nejdůležitější fáze procesu KBSE. Dohoda byla složena z pěti částí, včetně spolupráce 

v oblasti bezpečnosti, ekonomiky, vědy, techniky i v oblasti humanitární atd.162 

Závěrečný akt je rovněž pozitivně vnímán v ohledu ke snižovaní napětí během 

studené války. Diplomaticky se také dařilo Sovětskému svazu v jeho snaze o 

upevnění územních a politických zisků, které souvisely s výsledky druhé světové 

války.163 To vše za příslibu o dodržování lidských práv, což se ovšem nikdy nedělo. 

V důsledku přijetí lidskoprávních závazků a jejich následným nedodržováním pak 

například v Československu vzniká hnutí Charta 77.  

Díky rozpadu východního bloku byla potřeba změna i v rámci KBSE. V listopadu 

1990 byla podepsána Pařížská smlouva, díky níž začala probíhat změna ve 

transformaci KBSE. Ta byla ukončena v lednu 1995, kdy se z KBSE stává 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy dnešní OBSE. 

Jedním z hostů pořadu byl také Dr. Kocourek (dopisovatel československé tiskové 

kanceláře během mezinárodního vojenského soudu), který se v pořadu několikrát 

zmiňuje o poválečné situaci (míněno po první světové válce) v Německu. Jak tedy 

vypadala finanční situace v meziválečném Německu? 

Již na počátku války zrušilo Německo svůj zlatý standard. Což znamená, že říšská 

měna nebyla zajištěna zlatými nebo devizovými rezervami a bylo tak možné vydávat 

                                                
162 VESELÝ 2001, 421-440. 
163 Především se jedná o uznání existence NDR, hranice na Odře a Nise a další. 
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nekryté bankovky. Během války pak neustále přibývá množství peněz v oběhu a v 

roce 1918 dosáhne pětinásobku stavu z roku 1914. Avšak z důvodu, že do konce 

války byly úředně stanoveny pevné ceny surovin, potravin i jiných výrobků, se inflace 

stále ještě neprojevila. Situace se mění v okamžiku, kdy po ukončení války bylo 

obnoveno tržní hospodářství. 

Po válce, kterou Německo prohrává, se stát dostává do nepříznivé situace. Mimo 

válečného dluhu ve výši 154 miliard marek, hrozily státu obrovské reparace 

(Versaillský systém, který je negativně připomínán i v pořadu) a dále stát zatěžovaly 

obrovské náklady pro obnovu země. Zlaté a devizové státní rezervy rychle mizely. 

Vláda požadovala finanční půjčky a Říšská banka tak musela vydávat další a další 

bankovky. Tím se ovšem urychlil proces znehodnocování měny a následky o několik 

let později byly fatální. 

Životní náklady v roce 1921 vzrostly ve srovnání s předválečnou dobou na 

dvacetinásobek a vnitropolitická situace byla napjatá. Po vyhlášení Výmarské 

republiky a odstoupení císaře Viléma II. zemí zmítaly neustálé stávky a lidové 

nepokoje. Do toho navíc vstoupila Versailleská smlouva, která byla podepsána 28. 

června 1919. Kromě splácení obrovských reparací, jejichž suma však ještě nebyla 

přesně stanovena, přišlo Německo o značnou část území a desetinu svého 

obyvatelstva. Tím hospodářství ztratilo třetinu uhelných a tři čtvrtiny rudných 

nalezišť. Nespokojenost obyvatelstva se stala živnou půdou pro organizace 

s extrémními názory, které stále ohrožovaly nezralou demokracii. Některé otevřené 

vzpoury, jako byl např. ultrapravicový Kappův puč nebo krvavé akce "Rudé armády 

Porúří", mohly vyústit v občanskou válku. 

V lednu 1921 byla stanovena nepřiměřeně vysoká částka válečných reparací. 

Německo mělo zaplatit během 42 let celkem 226 miliard marek ve zlatě. Tato suma 

ale převyšovala možnosti již tak zdecimované ekonomiky. Německo odmítlo tyto 

podmínky přijmout, a tak spojenecká vojska obsadila 8. března 1921 velkou část 

Porúří. Zde mezi obsazeným územím a zbylým Německem zřídila celní hranici, která 

znesnadnila toky zboží a zpomalila zásobování obyvatelstva. V době, kdy v Německu 

i nadále pokračovaly vlny protestů, reparační komise snížila sumu válečných reparací 

na 132 miliard marek ve zlatě (splatných během třiceti let). I tato částka byla příliš 

vysoká, ale Německo doufalo, že vítězové to sami časem uznají a tak na nové 

podmínky přistoupila. 
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Německá vláda později upozorňovala na devastaci své měny a žádala další 

zmírnění a prodloužení doby jejich splatnosti. Když se pak Německu přes veškerou 

snahu nepodařilo splatit první požadovanou splátku, obsadila francouzská a belgická 

vojska 9. ledna 1923 Porúří a oblast levého břehu Rýna. V Německu vyvolala tato 

nová okupace další vlnu odporu. Vláda tak protestovala a zastavila placení všech 

dalších reparací. Poté vyzvala obyvatelstvo na obsazeném území k pasivnímu odporu 

a přislíbila finanční pomoc. Tento pokus o odpor však zcela vyčerpal finanční 

možnosti země.  

Nakonec stál jeden americký dolar 353.412 marek a pád měny nabíral stále na 

rychlosti. Jediným východiskem byla měnová reforma. Vláda se tak rozhodla ukončit 

vydávání inflačních bankovek a razantně omezit státní výdaje. V září 1923 byl tímto 

způsobem ukončen odpor v Porúří a byla ustavena Rentová banka, která měla vydávat 

novou, tzv. rentovou marku. To ovšem nezabránilo tomu, aby inflace nenabývala 

bizarní formy. Mzda byla zaměstnancům vyplácena týdně nebo i denně. Nakonec 

některé podniky vydávaly mzdu nebo její část v naturáliích. Vnitropolitická situace 

byla hrozivá. V Bavorsku se národní socialisté a monarchisté chystali k pochodu na 

Berlín (nepodařený Hitlerův puč z 9. listopadu 1923), komunisté, vděční za všechny 

potíže, plánovali revoluci a Porúří a Porýní stále trpělo francouzskou okupací. 

Krátce před vyvrcholením hyperinflace začaly některá města, obce i podniky 

tisknout své vlastní peníze, aby se inflaci vyhnuly a mohly tak přiměřeně vyplácet své 

zaměstnance. „V tu dobu bylo v oběhu 10 miliard bankovek o nominální hodnotě 

3.877 triliónů marek. Kromě toho se v zemi pohybovalo ještě asi 500 triliónů 

lokálních bankovek. Na přelomu října a listopadu 1923 měl skoro každý občan doma 

alespoň několik biliónů marek.“164 

Teprve oficiální zavedení rentové marky 15. listopadu 1923 vše zastavilo. Protože 

stát nemohl krýt novou měnu vlastními zlatými rezervami, použil ke krytí průmyslové 

a zemědělské pozemky, které zatížil hypotékou (ve výši 3,2 miliard rentových 

marek). Rentová banka za to vydala 2,4 miliardy nových marek, které z poloviny 

dostala vláda a také Říšská banka spolu s dalšími bankovními ústavy. Z těchto peněz 

byly poskytovány hospodářství nové úvěry. Tímto způsobem se podařilo hyperinflaci 

dostat alespoň částečně pod kontrolu. Za jeden bilión papírových marek byla jedna 

                                                
164 http://www.penize.cz/15896-hyperinflace-v-nemecku-1923, vyhledáno 8. 4. 2015. 
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marka rentová. po stabilizaci měny byl k dostání jeden bilión papírových marek za 

jednu marku rentovou. 

Díky hospodářské stabilizaci se zklidňovalo i ovzduší v politice. Tlak Spojených 

států a Velké Británie donutil Francii, aby ukončila okupaci v Porúří a levobřežní 

oblasti Rýna. Na jaře 1924 byl navržen nový reparační plán, který byl daleko 

realističtější a zároveň byl Německu poskytnut mezinárodní úvěr, který měl podpořit 

hospodářství státu. Díky všeobecným úsporám a na základě mincovního zákona 

z roku 1924 (rentovou marku opět nahradila marka říšská, která již byla fixována na 

zlato), došlo ke zlepšení finanční situace ve státě a k růstu hospodářství. 

Krize odezněla, ale důsledky hyperinflace byly dalekosáhlé. 165  Poznamenala 

především střední vrstvy obyvatelstva, které měly finanční úspory, ale žádný věcný 

majetek. Právě nespokojenost střední vrstvy později v zemi umožnila nástup 

nacionálního socialismu, v čele s Adolfem Hitlerem k moci.166 

Velkým tématem se v pořadu stává německý průmysl. Je pravdou, že nacismus 

průmysl ve svůj prospěch využíval. Něco více zmíním pak k IG Farben. 

Firma I.G. Farbenindustrie AG byla založena v roce 1925 a soustředila se na oblast 

chemického průmyslu.167 Během svého vrcholu byla IG Farben čtvrtou největší 

společnost na světě, po firmách jako General Motors, US Steel a Standard Oil. 

V průběhu plánování invaze do Československa a Polska, IG Farben úzce 

spolupracoval s nacistickým vedením na plánu zabavení a předání chemických 

závodů přímo IG Farbenu. 

Právě firma IG Farben vybudovala továrnu (Chemický závod Buna) pro produkci 

syntetického paliva a gumy (z uhlí) v Auschwitzu. Na vrcholu v roce 1944 měla tato 

továrna 83 000 pracovních otroků (nevolníků). Insekticid Cyklon B, který měl IG 

Farben patentován, byl produkován společností Degesch (Deutsche Gesellschaft für 

Schädlingsbekämpfung). Tuto společnost IG Farben vlastnil z více jak 40 procent v 

akciích. IG Farben měl v této firmě i své manažery. 

Před poválečným americkým vojenským tribunálem v Norimberku, 27. srpna až 

30. července 1948, se konal soudní proces s IG Farben. Čtyřiadvacet zaměstnanců 

                                                
165 Zlatý standard byl během války v mnoha zemích zrušen, ale dokázal se vrátit. Do roku 1926 
zakotvil ve většině evropských zemí a platil v USA i ve dvanácti jihoamerických státech. To byla 
cesta pro všeobecný hospodářský růst, který byl ovšem v roce 1929 vystřídán největší světovou 
hospodářskou krizí v dějinách. 
166 http://www.penize.cz/15896-hyperinflace-v-nemecku-1923, vyhledáno 8. 4. 2015. 
167 Jméno pochází z německého Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG. 
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bylo obžalováno z krádeží soukromého majetku na Němci okupovaných území ve 

spojení s dalšími válečnými zločiny. Pouze jeden ze soudců požadoval odpovědnost 

nejen bezprostředních účastníků v Osvětimi, ale i pro ostatní manažery továren 

Farben Vorstand a dalších lidí, kteří se vědomě podíleli na utváření politiky ve 

společnosti. Byl však jediný, ostatní soudci byli shovívavější. Nakonec bylo 13 

usvědčeno a posláno do vězení168 s tresty od jednoho do osmi let odnětí svobody a 

deset obžalovaných osvobodili.169 Někteří z obviněných v soudním procesu byli 

následně vedoucími pracovníky v poválečné éře ve vedeních společností, které se 

oddělily od IG Farben. Díky vážnosti válečných zločinů spáchaných IG Farben 

během druhé světové války, bylo rozhodnuto o zániku této společnosti. Sovětský svaz 

pak zabavil většinu z továren IG Farben umístěných v sovětské okupační zóně, jako 

část svých válečných reparací. Nicméně v roce 1951 západní spojenci rozdělili 

společnost IG Farben do původních společností. Dnes jsou následníky IG Farbenu 

společnosti Agfa, BASF, a Bayer. 

I po oficiální likvidaci společnosti v roce 1952, pokračovalo obchodování s jejími 

akciemi na burze ve Frankfurtu jako s trustovou firmou, která držela v majetku 

několik realit. Do konečného úpadku v listopadu 2003 poslala firmu insolvence a byla 

finálně zlikvidována.170 

V tzv. „následných norimberských procesech“ se také projednával případ 

Kruppových závodů. Proces probíhal od 8. prosince 1947 až 31. července 1948 a bylo 

obžalováno dvanáct ředitelů a výše postavených zaměstnanců, včetně Alfrieda 

Kruppa (syna Gustava Kruppa), z válečných zločinů a zotročování. Jedenáct z nich 

bylo usvědčeno a odsouzeno v rozsahu od 3 do 12 let. Jeden byl osvobozen. 

Alfried Krupp tvrdil, že se jeho rodina nikdy o politiku nestarala, přáli si jen 

systém, který by fungoval. Nicméně v rozsudku pak bylo jasně uvedeno, že firma za 

úspěch a expanzi vděčí do značné míry oblíbenému postavení u Hitlera. Spojenectví 

mezi Kruppem a říšským vedením bylo velmi úzké (zvláště s velením armády a 

námořnictvem). Činnosti koncernu během války byly také částečně založeny na 

vykořisťování jiných zemí a špatném zacházení s množstvím zahraničních dělníků na 

                                                
168 Heinrich Bütefisch, bývalý tajemník vedení koncernu Farben a výrobní ředitel v Osvětimi, byl 
odsouzen na šest let vězení. Zemřel v roce 1969. Viz ROLAND 2014, 190. 
169 ROLAND 2014, 198. 
170 http://www.profit-over-life.org/rolls.php?roll=97&pageID=747&expand=no, vyhledáno 9.4. 
2015. 
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nucené práce.171 Alfried byl tedy odsouzen na 12 let, propadl mu majetek a Kruppova 

továrna byla rozptýlena po světě. Po svém propuštění, v roce 1953, začal opět 

podnikat a stal se významným německým filantropem.172 

Robert Ley byl vedoucím Německé pracovní fronty. Za nového režimu byli 

němečtí dělníci nuceni pracovat déle, usilovněji a nesměli stávkovat nebo odcházet ze 

zaměstnání bez povolení vládních úřadů. Byl obviněn právě pro získávání 

zahraničních otrockých pracovníků a špatné zacházení s nimi. Bylo zřejmé, že je 

mentálně a emocionálně labilní a nebylo jisté, zda bude schopen podstoupit soudní 

proces na základě tak vážných obvinění. Problém se vyřešil, když si v noci 25. října 

z namočeného ručníku udělal smyčku a oběsil se. Okamžitě bylo zajištěno, aby každá 

cela byla pod permanentním dohledem.  

Albetru Speerovi pak dělníky na otrockou práci dodával Fritz Sauckel (zhruba od 

roku 1942 do konce války asi 10 miliónů lidí). Ti byli biti, trpěli hladem, zacházelo se 

s nimi surově a byli nuceni žít v hrozivých podmínkách. Ovšem jakoukoli vinu za 

špatné zacházení s dělníky popíral. Americkému psychologovi dr. Gilbertovi řekl, že 

při shánění dělníků pro německé průmyslníky, jako byl například Krupp, jednal jako 

pouhý agent a neměl žádný vliv na podmínky, ve kterých žili. Prý k ukrutnostem 

docházet nemělo, protože to je pod úroveň německého úředníka.173 

Hitlerův architekt Albert Speer a ministr zbrojního průmyslu, plný rozsah 

nacistického programu otrocké práce znal, i když to během výslechu popíral. Ovšem 

jinak jeho přehnané přiznávání viny připadlo lidem zcela účelové. Sám se také nechal 

slyšet, že by nikoho neušetřil včetně sebe. Například historik Hugh Trevor-Roper ho 

pokládá skutečného zločince nacistického Německa, protože byl deset let ve středu 

dění a neudělal nic, aby německou politiku ovlivnil.174 

V pořadu je také mezi těmi, kteří se podíleli na obohacování Německa, a to i na 

úkor jiných států, zmíněn Schacht. Ovšem sám dr. Hjalmar Sacht se vinným necítil a 

ani neměl potřebu se ze svých činů kát. Vše co si přál, byla průmyslová výstavba 

Německa a jediná věc, ze které může být obviněn, je porušení Versailleské smlouvy. 

Jeho vlastní slova.175 Jeho arogance všechny ohromovala. Nejspíše se domníval, že 

uvěznění v Dachau za opozici vůči Hitlerovi mu pomůže v jeho prospěch. To, že se 
                                                
171 ROLAND 2014, 201. 
172 Tamtéž, 200-201. 
173 Tamtéž 2014, 59. 
174 Tamtéž, 61. 
175 Tamtéž, 66. 
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Hitlerovi postavil ovšem nemělo morální důvody, ale údajně nesouhlasil s Hitlerovou 

finanční neodpovědností. Válka by mohla být drahá. Také právě Schacht byl ten, kdo 

představil Hitlera významným průmyslníkům, jejichž podpora byla důležitá při 

vzestupu strany k moci. Nepřál si tedy, aby jeho práce byla zničena vůdcovou 

horlivostí pro válku. Ovšem jeho obdiv a loajalita vůči Hitlerovi nezmizela.Viděl 

v něm budoucnost. Také on zorganizoval půjčku muničnímu průmyslu, která vynesla 

12 miliard marek a výměnou se vydávaly tzv. Mefo směnky. Těmito prostředky se 

stal tichým partnerem spiknutí, a tedy jeho trvání na nevině vyznívá poněkud na 

prázdno. Hjalmar Schacht byl hlavním iniciátorem opětné industrializace a 

vyzbrojování Německa před rokem 1939, ale očekával, že bude osvobozen. „Jsem 

koneckonců bankéř.“176 

Systém se zároveň odpudivým způsobem obohacoval na okrádání svých obětí. 

Bývalý prezident Říšské banky pak v americkém záchytném středisku v Mondorf-les-

Bains, kde byl vzat do vazby přiznal plukovníku Andrusovi, že osobně nařídil vraždit 

Židy a odebírat jim zlaté zuby, které uskladňoval v trezorech (tyto záběry s 

otevíráním trezorů, byly součástí promítání během Norimberského procesu). Dále 

požadoval, aby se odebíraly zlaté zuby a brýle dělníkům na otrockých pracích a 

posílaly se do Německa. Když zjistil, že roucha rabínů jsou vyšívána vzácnými kovy, 

nechal je zkonfiskovat a vybrat z nich vlákna. Při soudním líčení vše popřel, a to i 

poté, kdy byl konfrontován se svědkem z SS Oswaldem Pohlem, kterého vzal do 

trezorů, aby se jimi mohl pochlubit.177 

Funk nebyl jediný, kdo se tímto způsobem obohacoval. Dalším příkladem by mohl 

být jeho spoluobžalovaný Hans Frank. Zatímco Evropa hladověla, on žil v přepychu a 

hromadil kožešiny a šperky od vyděšených Židů za zlomek skutečné ceny. Jako 

bývalý právník si psal deník a jeho vlastní zápisy jsou usvědčující. I Kaltenbrunner, či 

samotná tvář konečného řešení Adolf Eichmann, si chtěli před koncem války 

zachránit bohatství, které nakradli. A to především zlato, získané ze zubních výplní a 

prstenů, z kterých nacisté slévali cihly. Nejspíše tak chtěli zahladit stopy po smrti.178 

Dr. Jaromír Sedlák v pořadu zmiňuje plodnou spolupráci mezi soudci, ačkoliv se 

jednalo o proces, kde se setkávaly, dle jeho slov, dva třídně odlišné právní systémy s 

                                                
176 ROLAND 2014, 67. 
177 Tamtéž, 54. 
178 ALFORD/SAVAS 2007, 181-200. 
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ideovými rozdíly. Je pravdou, že k určitým rozporům mezi soudci docházelo, nakonec 

to ale vedlo k rozsudku, který je dodnes znám. 

Vyjádřit se k jednotlivým obžalovaným mohlo všech osm soudců, ovšem 

hlasování o konečném rozsudku náleželo jen hlavním čtyřem. Zapotřebí byla většina 

tří hlasů. Většina hlasovaní pak byla rychlá a jednoznačná, jako například v případě 

Göringa. Jiná situace nastala ohledně Rudolfa Hesse, kdy Rusové navrhovali nejtěžší 

trest, což se Britům i Američanům zdálo poněkud extrémní a tak se Nikitčenko 

nakonec připojil k většině a byl odhlasován trest doživotního vězeni. U Alberta 

Speera pak dochází ke kompromisu a je odsouzen k trestu odnětí svobody na dvacet 

let.179 

Nakonec bych ráda reagovala na poslední odstavec v odvysílaném pořadu, kde je 

zmiňována válka v jižním Vietnamu, jakožto zločin proti míru s odkazem na chartu 

mezinárodního trestního soudu. Válka ve Vietnamu byla jedním z velkých konfliktů 

studené války, která byla ukončená až v roce 1975. Navíc se jedná o válku Američany 

prohranou. Není tedy divu, že je využívána k protizápadní propagaci. Nutno ovšem 

říci, že jak Sovětský svaz tak i Čína v tom sehráli svou roli, když zajišťovali 

materiální podporu komunistickému severu. 

Lekce z Norimberku nejsou tedy vyvráceny, jak někteří lidé tvrdí, následnými 

zvěrstvy a týráním spáchanými Spojenými státy ve Vietnamu a Iráku, Brity 

v Severním Irsku, Francouzi v Alžírsku a Rusy v Afgánistánu a jejich satelitních 

státech. Jakékoliv zločiny, ke kterým došlo v těchto zemích, jsou pokryty zákony, 

které byly formulovány a objasněny v poválečném Německu, nicméně fakt, že je 

pravděpodobně nejsme schopni či ochotni dodržovat, je věc druhá. 

8.5 A léta běží – 30 let boje za Evropu bez fašismu a válek II. část – 

1975 

ALB-30 let úspěšného boje za Evropu bez fašismu a válek, 30. výročí zahájení 

Norimberského procesu – II. část, část projevu Dr. G. Husáka a L.I. Brežněva 

v Helsinkách 

datum: 21. 11. 1975, čas: 35: 5, (č. nosiče: AF00095/2, kód: 281)180 

                                                
179 HEYDECKER/LEEB 2006, 586-590. 
180 Archiv českého rozhlasu, Archivní fond, č. nosiče: AF00095/2. 
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Hlasatelka: 

„Před třiceti lety začal v Norimberku proces s válečnými zločinci. Tehdy válečné 

hrůzy ještě neskončily.“ (Smutná hudba, vážná) 

Hlasatelka:  

„Zločinci, kteří měli utrpení miliónů lidí na svědomí byli souzeni, mnozí z nich byli 

odsouzeni, ale jednoduché jejich odsouzení nebylo ani v době, kdy rány a hrůzy 

fašistické války byly ještě čerstvé a kdy se zdálo, že spravedlnost je samozřejmá a mír 

stejně potřebný k životu jako chléb a voda a slunce.“ 

Dr. Jaromír Sedlák: 

„Ta znalost, ta zkušenost lidstva s fašismem včetně toho, co poskytl Norimberský 

proces a Norimberský proces poskytl úžasné množství faktů a informací o fašismu, to 

je velmi cenné, protože lidé si tak uvědomují daleko více, než třeba před druhou 

světovou válkou. A sice, kam a jakým směrem se ten fašismus může vyvíjet dnes. 

Protože nakonec vezměte si, to byla masová jatka, co se odehrávalo na území 

okupovaných zemí fašistickým Německem.“ 

Hlasatel: 

„I když velmoci zastupovaly nás všechny, všechny státy okupované a každý z těchto 

států podal dokumentární podklady pro stíhání válečných zločinců, přeci jenom 

hlavní důkazová tíha ležela na autentických německých nacistických dokumentech. 

Když postupovaly armády Německem, byly vyslány zvláštní skupiny vojenských 

jednotek, které pátraly po dokumentech. Nalezly je v hradech, ve sklepích, na půdách, 

v solných dolech, tak jako obrazy, protože tam se drží sucho a tyto dokumenty, kterých 

bylo několik vagónů, byly svezeny do Norimberku. Tam byly tříděny a vybírány z nich 

ty, které mohly sloužit k provedení důkazů žaloby.“181 

Hudba - chvilka poezie: 

„Všichni kdo nalezli zas - své vsi, svá města, své vlasti a přiložili ruku k světélkující 

práci - všichni se ohlížejí!“ 

                                                
181 Před koncem války bylo mnoho důkazů páleno a ničeno. Nicméně ještě vetší množství snad 
zůstávalo a právě samotné zprávy o každém nařízení byly opatřeny podpisy těch, kteří za to nesli 
odpovědnost. 
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Hlasatelka: 

„Hlavní žalobce Sovětského svazu Roman Ruděnko: obžalovaní po léta otravovali 

svědomí a ducha německého národa,  pěstovali v něm myšlenku vyvolených, morálku 

lidožroutů a chamtivost lupičů. Funkce rasismu spočívala v tom, aby splnila cíle 

německé imperialistické kliky. Školy se staly střediskem mravního a duševního 

mrzačení národa a hrozbou civilizaci.“ Hlavní žalobce spojených států Robert 

Jackson: „V zájmu spravedlnosti nebude učiněno zadost,  nebudou-li vzaty v úvahu 

zájmy lidí čtyř generací, kteří byli zabiti kruppovými zbraněmi nebo se octli pod jejich 

hrozbou, a právě tak zájmy národů budoucnosti, které se nemohou cítit bezpečnými, 

nebudou-li Krupp a jemu podobní odsouzeni při dalším procesu.“ (Hudba: vážná, 

smutná) 

Hlasatelka: 

„Bylo třeba postupovat v jednotné shodě, ve spolupráci, která byla navázána za války 

v boji se společným nepřítelem, s německým fašismem. Bylo třeba nekompromisně 

trestat zločiny a zabránit tomu, aby se už nikdy nemohly opakovat. Zde byli zástupci 

všech žalujících států jednotní. Stačilo však, aby američtí Kruppové projevili nad 

takovým postojem své rozhořčení a prokurátor Jackson hned pocítil, že se pod ním 

rozevřela propast. Došlo k proměně v buržoazním světě, tak obvyklé.“ 

Vzpomíná člen sovětské delegace u norimberského soudu Arkadij Poltorak (citováno 

hlasatelkou): 

„Přišel 12. březen 1946. Vešel jsem ráno do soudní síně a naskytl se mi velmi 

zajímavý obraz. Lavice obžalovaných připomínala zneklidněný úl. Všichni obžalovaní 

přímo zářili radostí. Na obličejích některých se objevila dokonce skrývaná naděje. Co 

se stalo? Ukázalo se, že toho dne vyšly americké noviny s palcovými titulky: ‚Spojte 

se, abyste zastavili Rusko!‘ A pod tím byl vytištěn text smutně proslulého Churchillova 

Fultonského projevu.182 Tento významný západní politický činitel vyzýval západní svět 

proti sovětskému sjednocení a s neskrývanou zlobou mluvil o lidově demokratických 

státech. Na stůl velké politiky byl vhozen trumf – antikomunismus! Göring tehdy 

prohlásil: ‚V létě minulého roku jsem nedoufal, že uvidím podzim, dotáhnu-li to do 

příštího podzimu, uvidím jistě ještě nejeden podzim.‘ Von Papen odložil u snídaně 

                                                
182 Slavný Churchillův projev z 5. 3. 1946 na univerzitě ve Fultonu (Missouri), při udělení čestného 
doktorátu. Původní název je Sinews of Peace (Opory míru). Známý je i pod názvy Fulton Address 
či Iron Curtain Speech. 
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noviny a řekl: ‚U čerta, ten Churchill je velmi otevřený!‘ ‚Vrací se ke své staré 

politice,‘ s uspokojením konstatoval Dönitz. ‚Je to docela přirozené‘, přidal se 

Neurath, ‚Churchill uvítal pomoc Ruska, když ji potřeboval, Anglie však byla a 

zůstane britským impériem. Neměl Rusům v Teheráně a Casablance tolik ustupovat.‘ 

‚V Jaltě‘, opravil ho Dönitz. ‚Hlavně tam neměl tolik Rusům ustupovat, protože tehdy 

už bylo zcela jasné, že Německo stejně válku prohraje. Psal jsem o tom 

Eisenhowerovi, když jsem byl ještě na svobodě.‘ Nadšení hitlerovců nad 

Churchillovým projevem bylo tak velké, že neopomenuli podat žádost, aby byl 

povolán do Norimberku jako svědek. Hess dokonce řekl tehdy přede všemi Göringovi: 

‚Budete ještě führerem Německa!‘“183 

Dr. Kocourek: 

„Po skončení procesu jsem byl v západním Německu ještě tři roky. Hledal jsem 

odpověď na otázku jaké poučení, co si vzali z té války, kam dospěli ve svém myšlení. 

Jestli se něco podstatného v nich pohnulo a do jaké míry měl vliv na to Norimberský 

proces. Tak tady je bilance toho mého pátrání, velmi smutná bilance. Zaprvé málokdo 

a to jenom lidi, kteří se vraceli z koncentračních táborů čili antifašisté, se cítili 

osvobozeni od fašismu. Zde byla snaha ukázat Německu, že jsou taky osvobozeni jako 

ti okupovaní za války. Válku všichni pokládali za válku obrannou, že Německo muselo 

jít do války, aby se zachránilo a za zločiny pokládali jenom to, že padlo tolik 

německých vojáků v Sovětském svazu a že spojenci bombardovali německá města. 

Jinak to bylo všechno pořádku. To bylo, protože to byli nepřátelé říše a tak.“ 

Dr. Jaromír Sedlák: 

„Nehledě na to, že je potřeba vidět, a to nakonec bylo zcela jasné, v Ženevě a 

v Helsinkách, že společný boj se nevylučuje a že na půdě tohoto boje jsou i různé 

třídně odlišné názory a tyto názory nemizí. Ty názory nezmizely za druhé světové 

války, při těch jednáních, ať už na Jaltě nebo v Postupimi a podobně nemohly zmizet 

ani v Norimberku. Také probíhal určitý názorový boj i na konferenci o evropské 

bezpečnosti a spolupráci. Pokud mluvíme třeba o kompromisech, ke kterým došlo v 

Norimberku nebo Helsinkách, tak máme na mysli kompromisy politické, to znamená 

určité kompromisy pokud jde o konkrétní politické akce a nemůže jít a určitě nešlo 

samozřejmě v Norimberku ani v Ženevě, ani v Helsinkách o kompromisy ideologické v 

                                                
183 Kompletní citovaný úryvek pak naleznete v: POLTORAK 1973, 80-82. 
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zásadních teoretických otázkách. Ve světonázorových otázkách. A to já si myslím, že 

je velmi důležité si to uvědomit. Přitom ty třídní rozdíly se tam projevovaly v celé řadě 

otázek. Když chtěl třeba Sovětský svaz v Norimberku odsouzení všech zločinců,184 ale 

i v některých jiných přístupech. Například v hodnocení některých faktů. Sovětská 

zahraniční politika a samozřejmě ta naše také, v tom svém vývoji za posledních třicet 

let, když byly rozpracovány ty koncepce mírového soužití, vycházelo se právě z těchto 

zkušeností.“ (hudba: vážná, energetická) 

Žena z Lidic: 

„Když jsem se vrátila po válce do vlasti, celkem můj život plynul docela obyčejně. 

Byla jsem zaměstnaná a do zaměstnání jsem nastoupila týden po svém návratu, 

protože jsem viděla, že je všude potřeba práce. Snažila jsem se vždy být poctivá, 

spravedlivá ve své práci i ve svém soukromém životě a v tom smyslu vychovávám 

nebo snažím se vychovávat i svoje děti. Učím je skromnosti, aby se dovedly radovat z 

drobných běžných denních věcí, protože skutečně život kolem nás je velmi krásný a 

dovedu si, tedy zvlášť já, plně jeho hodnot vážit.“ 

Hlasatelka: 

„K jednotě je zapotřebí shoda alespoň dvou partnerů, ke sporu stačí vůle jedné 

strany. Ten kdo zvolí cestu války musí mít příslušné mocenské prostředky. Kdysi se 

vládnoucí kruhy Spojených států domnívaly, že mají monopol na atomové pumy, už 

při konferenci v Postupimi netrpělivě čekaly na hlášení o výsledku prvních zkoušek.“ 

Trumanova dcera Margaret o tom psala (cituje hlasatelka): 

„Uprostřed komplikovaného jednání a boje v Postupimi, došla zpráva o atomovém 

výbuchu na letecké základně Los Alamos. Scéna byla volná pro houževnatý obchod 

v Postupimi. Otec mohl útočit. Dne 24. července přistoupil k nejvyššímu sovětskému 

představiteli a sdělil mu, že Spojené státy vyvinuly novou zbraň, jež má neobyčejně 

ničivou sílu. Předseda vlády Churchill a ministr zahraničních věcí pozorně sledovali 

Stalinovu reakci. Zachoval podivuhodný klid a všichni dospěli k názoru, že Stalin 

nepochopil význam toho, co mu otec řekl.“185 

                                                
184 Pravdou je, že sovětští soudci byli ve svým názorech na rozsudky často více extrémní, než jejich 
kolegové. Viz. komentář k předchozímu pořadu str. 73. 
185 Dne 16. 7. 1945 proběhl první  pokus amerického jaderného výbuchu v poušti White Sands. 
Stalin si dozajista uvědomoval váhu toho, co mu bylo sděleno, ostatně Sovětský svaz se také 
pokoušel o výrobu jaderných zbraní. Nicméně SSSR se druhou atomovou mocností stala až v roce 
1949. Další dvě americké bomby byly později svrženy na města Hirošimu a Nagasaki. 
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Hlasatelka: 

„Maršál Žukov, který byl rovněž v Postupimi, na tuto situaci vzpomíná poněkud jinak: 

‚Po návratu ze zasedání vyprávěl Stalin v mé přítomnosti Vjačeslavovi Michajloviči 

Molotovovi o rozhovoru s Trumanem. Vjačeslav Michajlovič prohodil: ‚chtějí vyhnat 

svou cenu do výše.‘ Stalin se zasmál: ‚Ať to udělají, ještě dnes musím mluvit 

s Kurčatovem186 o urychlení naší práce.‘ Ano, bylo třeba vyrovnat síly a přitom stále 

prosazovat cíle protihitlerovské koalice.“ 

Dr. Jaromír Sedlák: 

„Zde hraje velmi důležitou roli ta skutečnost, že i podstatná část buržoazie se bojí do 

jisté míry fašismu, jakkoli je to na jednu stranu třeba láká zkrotit lidské hnutí těmito 

tvrdými krvavými metodami, jako například Chile. Tato skutečnost, že i část buržoazie 

se obává těchto neofašistických tendencí, jakož se i obává světové války, zvlášť kdyby 

to měla být nukleární válka, je velmi důležitá pro naši politiku. Sovětská zahraniční 

politika z tohoto rozboru situace vychází. Je zde potencionální možnost získat pro věc 

mírového soužití a také pro věc boje proti neofašismu i část vládnoucích kruhů. To je 

to, co někdy tak nazýváme tím termínem realistické kruhy na západě. Samozřejmě, že 

tyto realistické kruhy mají určitý negativní vztah například k těm neofašistickým 

tendencím, anebo k těm problémům studené války, jenom do jisté míry, anebo ne tak 

důsledně jako například zahraniční politika socialistických zemí. Jako je například 

Československá republika a další země.“  

Dr. Kocourek: 

„Byl jsem ve Frankfurtě při zahajovací schůzi západoněmeckého parlamentu. O 

antifašismu nebo o odlišení, nějaké přesvědčivé odlišení od nacismu, jsem na této 

schůzi vůbec neslyšel. Strany se hádaly o tom, kolik která strana bude mít 

v parlamentě poslanců nebo kolik by si jich zasloužila, než budou nové volby. Spíš ty 

řeči byly velmi nebezpečné proto, že nahrávaly nacismu a v rozhovoru s jedním z těch 

poslanců jsem vyslovil pochyby nad touto metodou. Řeknu ‚joooo‘, vždyť jde o hlasy 

odsunutých Němců. V Norimberku se konal sjezd, první poválečný sjezd sociální 

demokracie. Mluvil tam Kurt Schumacher187, který byl tehdy vůdcem této sociálně 

                                                
186 Zde se jedná o Igora Vasiljeviče Kurčatova. Fyzika, který vedl sovětský atomový projekt a tým 
pod jeho vedením zkonstruoval první sovětský cyklotron. 
187 Kurt Schumacher byl německý politik a člen Sociálně demokratické strany Německa v letech 
1946-1952. Strana byla dlouhá léta v opozici. 



 93 

demokratické strany. Vrátil se z koncentračního tábora, bez ruky, užil si své a jeho řeč 

byla asi taková: ‚Všechno zavinili Spojenci okupací Německa, protože zase zabránili 

německému lidu v revoluci.‘ Kromě jednotlivců a skupin jsem opravdu nenašel 

odlišení od nacismu. Vypadá to spíš asi tak, protože se nic v podstatě nezměnilo 

v západním Německu, nic, všechno zůstalo při starém, všechno podhoubí zůstalo, že 

ovšem z něho nevyroste, abychom nečekali, nacismus s holínkami a s SS a SA. Vyroste 

jiná houba, kterou ze začátku nebudeme  moct rozpoznat, ale povede ke stejnému cíli. 

Protože cílem, v dnešní už komplikované mezinárodní hospodářské situaci, 

německých monopolů je totéž – moc, moc, moc, za každou cenu i za cenu války.“  

Hlasatelka: 

„Rozpory v názorech na zahraniční politiku vznikly v americké vládě na jaře 1945. 

Hlavní otázkou bylo, zda pokračovat se státy protihitlerovské koalice nebo zda 

obnovit protisovětskou politiku. Pokrokovější historikové spojených států hodnotí 

dnes toto období slovy: ‚Poválečná nová americká politika byla pouze Trumanovým 

novým vydáním předroosveltovské politiky zuřivého antikomunismu.‘ Mnozí z nich 

jsou dnes toho názoru, že studená válka by nikdy nebyla vypukla, kdyby se nebyla 

revidovala roosveltova politika.“  

Hlasatel: 

Ve svém projevu, v americké televizi v červu 1973, řekl Leonid Brežněv 188 : 

„Očekávali jsme, že spojenectví v letech války zahájí novou éru, široké mírové 

spolupráce mezi SSSR a USA. Mohu Vás ujistit, že naše země o to usilovala. Chtěli 

jsme upevňovat a dále rozvíjet dobré vztahy, jejichž základ byl položen za války.“ 

(hudba – klasika) 

Dr. Jaromír Sedlák: 

„Není skutečně otázkou minulosti, že nikdy nezmizely z mezinárodní arény některé 

dílčí projevy, které byly svědectvím toho, čemu říkáme neofašismus. A poslední dobou 

zájem o nacismus do jisté míry na západě stoupá, což je tedy jev velmi složitý a já sám 

s některými svými kolegy vědci, ne jen marxisty, ale i normálními buržoazními vědci o 
                                                
188 Během této návštěvy Brežněva ve Spojených státech už probíhala tzv. aféra Watergate, v jehož 
důsledku o rok později prezident Nixon abdikuje. Rozhovory mezi oběma státníky při setkání 
týdenního summitu, jehož cílem bylo zmírnit napětí mezi velmocemi, byly prezidentem Nixonem 
nahrávány. Nahrávky odtajnily americké národní archívy v roce 2013. Viz 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/239120-archivy-se-otevrely-nixon-valku-ve-vietnamu-
prodluzoval-kvuli-volbam/, Vyhledáno 10. 4. 2015. 
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tom diskutujeme. Oni někdy to jenom tak spojí, že to je kuriozita a tak podobně, ale 

při hlubších rozborech, i s nimi, nakonec musím přiznat, že to má nějak hlubší kořeny 

ten rozvinuvší zájem. Jsem teď například byl v Bruselu, no tak,  jdete do knihkupectví, 

v kterém jsem byl před dvěma lety, a tam vidíte celý takový velký stánek o rozsahu, já 

nevím 2 metry do šíře, a 1,5 vysoký, který je plný literatury jenom o německém 

fašismu, z části také italském a japonském, ale v podstatě jenom o německém. Zde 

můžete koupit v různých jazycích Hitlerův Mein Kampf, deník Goebbelsův a nebo 

různé jiné vzpomínky nacistických maršálů z doby války a podobně. Nechtěl bych to 

zjednodušovat, někdy se tam objeví i literatura, která je i do jisté míry kritická ve 

vztahu k fašismu. Proto jsem se díval jestli bych na těchto stáncích někde neuviděl 

Závěrečný akt189, bohužel tomu tak není a tento dokument se tedy nestal literaturou, 

která je nabízena čtenáři, ale mohl by být, v novinových stáncích a podobně. Takovéto 

věci ovšem vedou každého člověka k velmi vážnému zamyšlení, protože to je velmi 

široký mezinárodní jev, tyto tendence. Nejlepší by byla nějaká autoritativní vláda, ale 

co to je v podmínkách kapitalismu? To je náběh směrem k fašismu. Já jsem s údivem 

například četl články, ctihodných londýnských Times, kde někteří autoři schvalovali 

názor, že kdyby se situace v Británii nadále zkomplikovala, odbory a jejich vliv 

stoupal a měly by nějaké radikální požadavky, pokrokové samozřejmě požadavky, že 

by možná armáda vstoupila do hry. No představte si, vždyť přeci jen Velká Británie 

byla kolébkou buržoazní demokracie, kde si člověk nedovede vojenský režim 

představit. No ale klidně se o tom diskutuje jako o další možnosti. A to i v jiných 

publikacích. Například i známý antikomunista Brzezinski190 píše v jedné ze svých 

posledních knih o možnosti, on říkal lokálního fašismu v Americe, který by tedy nebyl 

rozšířen na celé Spojené státy, ale třeba jen na některé státy. Nakonec samotný  

Watergate –  kdy se část americké vládnoucí třídy buržoazie lekla možnosti, že by jiná 

část mohla využít různých služeb jako CIA, rozvědky nebo i jiné služby pro určité cíle 

části této vládnoucí třídy. Což byl právě ten případ kolem Watergatu, který vedl 

k pádu Nixona.“ (hudba: dramatická)  

                                                
189 Dr. Sedlák má nejspíše na mysli Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. 
Více na str. 67.  
190 Zbigniew Brzezinski je americký politolog, narozený ve Varšavě. V letech 1977-1981 byl 
bezpečnostním poradcem prezidenta Jimmyho Cartera a nyní je zahraničněpolitickým poradcem 
Baracka Obamy. Je držitelem četných doktorátů mnoha univerzit a autorem odborných 
politologických knih. Na jakou knihu se Dr. Sedlák v pořadu odvolává není jasné. Nicméně jedna 
z jeho „posledních“ knih ze sedmdesátých let může být: Between Two Ages: America's Role in the 
Technetronic Era, New York 1970. 
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Žena z Lidic: 

„Byla jsem pozvána do školy, do gymnázia, do 4. ročníku, kde právě probírali 

poválečnou literaturu a vyskytla se tam otázka jestli hrůzy z koncentráku, v takovém 

rozsahu jak jsou uváděny, byly možné. Třídní profesorka v této třídě, jelikož se 

dozvěděla kam chodila moje dcera, že jsem z Lidic, tak mě pozvala jestli bych neřekla 

několik slov o tomto období, když jsem ho já sama prožila. Šla jsem tam dost 

s obavami, vím, že dnešní mládež a vůbec i ostatní lidé o válce už neradi slyší, myslí 

si, že už toho bylo řečeno dost, tak jsem se svými slovy před ně předstupovala 

skutečně s velkou trémou. A byla jsem překvapena reakcí s jakou pozorností 

poslouchali a jak reagovali. Mnohé dívky měly slzy v očích a jedna docela musela pod 

návalem pláče vyběhnout ze třídy. To mě překvapilo. Byla jsem na druhé straně 

potěšena, že skutečně mládež není netečná, že je citlivá, že by dovedla proti 

takovémuto bezpráví se energeticky postavit. S plnou rozhodností a opravdu pro ten 

náš dnešní život bojovat uvědoměleji, než jsme to dovedli nebo než jsme na to byli 

připraveni tenkrát my.“  

Hlasatelka: Z projevu Leonida Brežněva v Helsinkách: 

„Sovětský svaz střízlivě hodnotí poměr a dynamiku různých politických sil v Evropě a 

ve světě. Jsou to principy mírového soužití za něž s takovým přesvědčením a  

důsledností bojoval zakladatel sovětského státu Vladimír Iljič Lenin a za něž dnes 

bojuje náš lid. Konference určila směry a konkrétní formy spolupráce. Možnost 

spolupráce se vztahuje i na takové oblasti, kde byla v době studené války 

nemyslitelná. Mám na mysli například širší výměnu informací v zájmu míru a 

přátelství mezi národy. Konference přijala řadu důležitých úmluv, jež doplňují 

zmírňování politického napětí – uvolněním vojenským. To je také kvalitativně nový 

stupeň v upevňování důvěry mezi státy. Vycházíme ovšem z toho, že podepsané země 

budou uskutečňovat dosažené úmluvy. Pokud jde o Sovětský svaz, bude postupovat 

právě takto.“ (hudba: vážná, dojemná) 

Chvilka poezie: 

„Všichni kdo shledali se u doutnajících krovů, vypravili se spolu po mléčné dráze 

světa.“ (hudba pokračuje s dramatickým zakončením) 
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Hlasatelka: 

8. listopadu 1917: „První dekret prvního socialistického státu, dekret o míru.“ 18. 

září 1934: „Svaz sovětských socialistických republik byl přijat do společnosti národů, 

jeho první vystoupení je návrh na vytvoření systému kolektivní bezpečnosti, na 

principu mírové koexistence.“ 28. listopadu 1943: „Začíná teheránská konference o 

vojenské spolupráci proti fašismu a o poválečném uspořádání světa.“ 4. února 1945 

Jalta: „Deklarace hovoří o jednotě ve válce i míru.“ 17. července 1945: „Postupim“ 

26. dubna 1954: „Ženeva, za rok na to opět Ženeva. Sovětský svaz navrhuje otevřít 

celoevropskou smlouvu o kolektivní bezpečnosti na padesát let.“ 18. září 1959 „Svaz 

sovětských socialistických republik předkládá na 14. zasedání valného shromáždění 

OSN návrh všeobecného a úplného odzbrojení ve třech etapách.“ 1. července 1968: 

„Smlouva o nerozšiřování jaderných zbraní, podepsalo už sto států“ 30. dubna 1971: 

„Zasedá 24. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, jedním z hlavních bodů je 

jednání o mezinárodní mírové spolupráci.“ 1971: „Je uzavřena dohoda velmocí o 

západním Berlíně, pokračují jednání Brežněv – Brandt, Brežněv – Pompidou, Brežněv 

– Nixon, Brežněv – Ford.“ 3. července 1973: „Zahájena první etapa celoevropské 

porady o bezpečnosti a spolupráci“ (hudba – veselá a svižná)  

Hlasatelka: 

„Je třeba bojovat a jednat a znovu a znovu jednat o míru. Naše myšlenka potřebuje 

mír. Pracující celého světa potřebují mír, proto jednáme! Nejde při tom jen o prostý 

lidský soucit s trpícími, jde o to, že mír je nevyhnutelně nutný k tomu, aby pracující 

všech zemí, v čele s komunistickými stranami mohli uskutečnit svůj program výstavby 

socialismu podle nezměnitelných zákonitostí vývoje lidské společnosti.“  

Na Helsinské konferenci v roce 1975 hovoří představitel Československé socialistické 

republiky, Gustav Husák.: 

„Naše shromáždění, svým významem i svou historií, se ojediněle koná krátce po té, 

kdy jsme oslavili třicáté výročí porážky fašismu a ukončení světové války na našem, 

tak často a těžce zkoušeném, kontinentě. Tato poválečná léta, kdy se tak bolestně 

zocelovaly rány boje proti fašismu a druhé světové války, byla svědkem vývoje plného 

protikladů. Úsilí o trvající a spravedlivý mír, ale i napětí jež narušilo vazby politické, 

hospodářské i kulturní spolupráce. Svědkem bouřlivého rozvoje, tvůrčí potence 

výrobních sil, vědy, techniky a kultury a všeobecného společenského pokroku Evropy, 

ale i vynakládáním nevídaných materiálních a lidských zdrojů na vývoj ničivých 
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prostředků. Evropa, jako již tolikrát, se znovu ocitla na křižovatce dějin tváří v tvář 

poznání nebezpečnosti minulého vývoje i poznání, že nezbytným předpokladem je 

využití vymožeností vědy a techniky pro lepší život národů, se stále prosazuje vědomí, 

že v podmínkách atomového věku, není jiné rozumné alternativy vzájemných vztahů 

mezi státy, než mírové soužití.“  

Z projevu Andreje Gromyka na 30. zasedání valného shromáždění OSN: 

„Většina evropských národů spojovala s Helsinskou konferencí naděje, že se Evropa 

konečně bude moci vymanit z osudového bludného kruhu svých dějin, kdy se 

poválečné období měnilo v předválečné. Třebaže na proces zlepšování politického 

ovzduší mají i nadále vliv různé faktory, občas i rozporuplné, můžeme s jistotou říci, 

že za poslední rok jsme udělali velký krok ke spolehlivějšímu míru. Těmto cílům 

k upevnění mezinárodní bezpečnosti, směřuje mírumilovná zahraniční politika 

Sovětského svazu, politika socialismu.“191  

Dr. Jaromír Sedlák: 

„Známé je, že například soudruh Gromyko se zúčastnil významných jednání a 

konferencí, kde byly zobecněny i zkušenosti pokud jde i o tento Norimberský proces. A 

sovětská zahraniční politika, ze všech těchto zkušeností vychází, to je potřeba vidět, že 

například ty poslední úspěchy nepadají z nebe. Tady vyrostla samozřejmě řada 

nových diplomatů, ale ti se mohli opřít o zkušenosti svých starších kolegů. Právě o ta 

jednání v Jaltě, Postupimi v Teheránu i jiné události. Já myslím, že právě v tomto 

směru je historie pro nás něčím živým, je pro nás zdrojem velkého poučení a sovětská 

zahraniční politika a jiné socialistické země z těchto poučení, dneska taky i Helsinky 

už jsou historie, dneska už se učíme i z nich a bude se z nich vycházet. A proto si 

myslím, že skutečně ten Norimberský proces, i když má svá specifika, protože šlo o 

soudní proces, tribunál mezinárodní, řadu těchto zkušeností přinesl a skýtá řadu 

poučení pro další úsilí boje za mírové soužití proti neofašismu, proti aktivitě 

reakčních monopolů a i případné přerůstání těchto procesů až do nastolení moci 

dělnické třídy až k vítězství socialismu.“  

                                                
191 Andrej Andrejevič Gromyko byl sovětský politik a diplomat. V letech 1957-1985 působil jako 
ministr zahraničních věcí a od roku 1985 jako předseda Nejvyššího sovětu. Jeho kariéra diplomata a 
politika je vskutku ojedinělá, a to především díky dlouhotrvající funkci v pozici ministra zahraničí, 
ve které setrval celých 28 let. 
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Žena z Lidic: 

„Žijeme jako obyčejná rodina, ráno se rozejdeme do práce, děti do školy. Scházíme se 

někdy u večeře, někdy ani to ne. Někdy u společného nedělního oběda, ale jsou 

příležitosti, kdy se dostáváme k vzájemným rozhovorům, které jsou různého druhu, 

podle toho co zrovna situace přináší. Překvapilo mě, když nedávno z rozhlasu 

zaznívala zpráva o událostech v Chile a děti na ni zareagovaly otázkou: „Mámo, co 

se to tam děje? Vždyť to je situace podobná, jako ty nám vyprávíš o okupaci a 

podobný postup jako byl proti nám. Kdyby došlo k takovéto situaci někde v Evropě, 

jak jí můžeme zabránit? Jaké máme záruky, že k ní nedojde? Co jsem měla 

odpovědět? Řekla jsem jenom, víte kde žijeme, v tom je ta záruka.“  

Hlasatel: 

„Jestli jsou zde kompromisy, pak jsou to kompromisy oprávněné, které prospívají 

míru, aniž zastírají rozdíly v ideologii a společenských systémech. Jsou projevem 

společné politické vůle zúčastněných států v této podobě jaké bylo možné dosáhnout 

dnes při soužití států s rozdílným společenským zřízením. Dnes je to maximum 

možností, avšak zítra se to musí stát východiskem pro další úsilí v těchto směrech, jež 

konference vytýčila. Není zde vítězů ani poražených, ani těch, kdo by něco získal na 

úkor druhých. Je to vítězství rozumu. Prospěch mají všechny země Východu i Západu, 

národy kapitalistických i socialistických států, které jsou členy bloků i států 

neutrálních, malých i velkých. Mocný impuls, jímž se stalo toto setkání představitelů 

35 států by měl pomoci všem v Evropě i mimo Evropu, žít v míru.“  

Hlasatelka: 

„New York 23. září 1975 – Svaz sovětských socialistických republik navrhuje v dopise 

zaslaném generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi192, dohodu o zákazu 

vývoje a výroby zbraní hromadného ničení.“  

Chvilka poezie: 

„Vysoko plují léta, jak zástup aeroplánů, do dáli míří příď času, jak raketa vyslaná 

k Marsu.“ (konec pořadu, čas: 37:17) 

 

                                                
192 Kurt Josef Waldheim byl rakouský diplomat, čtvrtý generální tajemník OSN a také od roku 1986 
devátý prezident Rakouska. Ve stejném roce se také zveřejnily informace o jeho minulosti 
během druhé světové války, což jeho kariéru provázelo až do úplného konce. 
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K druhému dílu tohoto pořadu jen doplním pár informací ohledně citovaného 

úryvku z Poltoraka, který se váže k proslovu Churchilla ve Fultonu. Kapitola v knize 

je nazvaná „Churchill vyvolává obdiv obžalovaných“193 a úryvek z této kapitoly není 

v pořadu zcela kompletní. Avšak podstatná část je zde zachycena a evidentně slouží k 

upozornění na nepřátelské vztahy, které pomalu ale jistě mezi Spojenci, tedy 

Západem a Východem, vznikají. Nicméně i sám Poltorak, jakkoli jsou z jeho knihy 

cítit nesympatie vůči západním mocnostem, a sice neustálým upozorňováním na 

nedostatky kapitalismu, přiznává, že Norimberský proces byl názorným příkladem 

plodné a loajální spolupráce čtyř velmocí. 

Abych úryvek uvedla do patřičného kontextu se zbývajícím textem výše uvedené 

kapitoly, pokusím se některá fakta shrnout. Poltorak se předně zmiňuje o obranné 

taktice, kterou si obžalovaní zprvu zvolili. Někteří si uvědomovali neplodnost svých 

pokusů popírat oprávněnost statutu Mezinárodního vojenského tribunálu. Především 

v otázce o odpovědnosti za agresi. Proto vzpomínali na historii a začali tak srovnávat 

tehdejší války s ustanoveními statutu Mezinárodního tribunálu. Göring při této 

příležitosti připomněl obsazení Kalifornie a Texasu Spojenými státy a došel k závěru, 

že se jednalo čistě o projev agresivní války s cílem územní expanze. Ribbentrop zase 

neopomněl poukázat na „jatka“, která Američané připravili Indiánům, nebo že to byli 

právě Angličané, kteří jako první vybudovali koncentrační tábory, aby donutili Búry 

složit zbraně. Rosenberg také upozornil na uplatňování britské politiky v Číně, tzv. 

politiku „otevřených dveří do Číny“. Dále pak se Rosenberg, ale i Schirach ve svých 

výpovědích začali odvolávat na to, že při utváření rasových názorů na ně měly vliv 

především knihy amerických rasistů. Samozřejmě. Nikdo, přeci netvrdil, že právě 

Německo začalo jako první v historii vést agresivní války. Nicméně to ovšem 

neznamená amnestii pro nacistické zločince. Obhajoba s odůvodněním „ty také“ 

nebyla v rámci procesu brána v potaz. Budiž tedy význam norimberského tribunálu 

v tom, že politikům agresivních států byla definitivně vzata zbraň, a sice beztrestnost 

agrese. 

Obžalovaní pak se zájmem četli noviny, které dostávali od svých obhájců, kde je 

zajímaly především rozpory mezi spojenci. Během prvních měsíců však evropský ani 

americký tisk nepřinášel nic uspokojivého. Spíše naopak. Noviny byly plné zpráv 

typu: v Norsku byl popraven quislingovský ministr vnitra, Höss byl dopraven do 

                                                
193 POLTORAK 1973, 77. 
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Varšavy, kde bude souzen a v Praze se chystá soud s K. H. Frankem. Nicméně 

postupem času se přeci jen začaly objevovat zmínky o prvních náznacích napětí ve 

vztazích mezi Západem a Východem. Dále pak v knize následuje část s úryvkem z 

pořadu, tak jak ho známe, kde Göring mimo jiné říká: „Jediní spojenci, kteří dosud 

stále setrvávají ve spojenectví, jsou čtyři žalobci, a i to jsou spojenci pouze proti 

obžalovaným.“194  

Pořad byl nahráván v roce 1975. Není tedy nikterak překvapující, že byl vybrán 

právě tento úryvek, který posloužil svému účelu, a sice k protikapitalistické a 

protizápadní propagandě. Jak ale přiznává i sám Poltorak, rozhodnost žalobců 

v odsouzení nacistických zločinců setrvala i přes názorové protiklady svých zemí.  

8.6 Povstaňte! Soud přichází!  

Honzík, M. Povstaňte! Soud přichází! Cyklus dok. pásem, věnovaný vývoji 

mezinárodního práva v souvislosti s Norimberským procesem. Připraveno k 40. 

výročí vyhlášení rozsudku nad nacistickými válečnými zločinci v Norimberku 1946 

rež. J. Bezdíčková, úč. P. Pelzer, B. Švarc, J. Bartoš 

datum: 15.10. 1986, čas: 22:12 (č. nosiče AF06718/1, kód: 5257)195 

Hlasatel: 

„Před čtyřiceti lety skončil mezinárodní soud v Norimberku. Odsoudil hlavní 

nacistické válečné zločince k spravedlivým trestům, i když v některých případech 

projevil až neuvěřitelnou shovívavost. Norimberk osvětlil mnohé, tehdy neznámé 

stránky německé historie nedávné doby. Správně řekl britský žalobce Shawcross, že 

Norimberský proces je kronika, ve které historici budou hledat pravdu a příští 

politikové výstrahu. Norimberský proces skoncoval s beztrestností těch, kteří 

pošlapávají obyčeje civilizovaného společenství států, porušují mezinárodní smlouvy, 

připravují útočné války a dopouštějí se zločinu proti lidstvu. Je proto třeba ukázat za 

co byli obžalovaní tenkrát v Norimberku obžalováni. Na základě jakých právních 

norem a co svým jednáním hrubě porušili.“ 

Hlasatel: 

„Jaká vlastně byla do této doby ve světě ustavena právní pravidla mezi státy?“ 

                                                
194 POLTORAK 1973, 80. 
195 Archiv českého rozhlasu, Archivní fond, č. nosiče: AF06718/1. 
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Pokračování: 

„Právo se vyvíjelo současně s lidskou společností. Čím se mezinárodní vztahy stávaly 

mnohostrannými a spletitějšími, tím přibývalo konfliktů. Lidstvo sužované tisíci 

válkami, které za svou existenci muselo vytrpět, oprávněně žádalo, aby byl do chaosu 

mezinárodních vztahů vnesen řád. Měl přinést stav umožňující se válkám buď úplně 

vyhnout nebo dojde-li k nim přece, dát jim pravidla, která by mírnila jejich důsledky. 

Snaha rozpoutat válku? Jak dlouho lidstvu trvalo než zjistilo, že život je beztak příliš 

krátký, než aby byl ještě předčasně ukracován v nesmyslných válkách, které většinou 

téměř nic trvale nevyřešily. Kde je vlastně začátek? Například v 15. století český král 

Jiří z Poděbrad navrhl založit svaz křesťanských knížat, jakousi středověkou 

společnost národů. Panovníci měli zachovávat mír mezi národy a společně zabránit 

dalšímu pronikání Turků do Evropy a zavázat se, že mezinárodní spory budou 

vyřizovat jednáním. V roce 1625, tedy uprostřed třicetileté války, učený filosof, 

právník a humanista Hugo Grocius pozoruje soudobý svět zmítaný vášněmi a 

nesnášenlivostí. Grocius ví, že válka je strašlivé zlo, a proto vydává základní dílo196 

z oblasti mezinárodního práva. Předně má být omezeno právo na válku, tedy právo 

vést útočné války a dodržování obyčejů ve válkách. Jeho základním smyslem bylo 

zlidštit válku. To však byly jednotlivé a všeobecně nezávazné případy. Teprve druhá 

polovina minulého století začala přinášet určitá drobná zlepšení.“ (hudba – pauza) 

Pokračování: 

„Jediným pozitivním výsledkem krvavé bitvy u Solferina v roce 1859 kde se střetla 

italsko-francouzská a rakouská vojska bylo založení červeného kříže.“  

(pauza – hudba) 

Pokračování: 

„Mladý Švýcar Henri Dunant, byl náhodou v blízkosti bojiště, které pokrývalo na     

40 000 padlých a raněných, mnozí z nich leželi pod širým nebem bez pomoci již druhý 

den, umírali hladem, žízní a v důsledku neošetřených ran. Dunant se několik dnů 

snažil ve vražedném vedru ošetřit raněné a podařilo se mu zachránit několik lidských 

životů. Otřesen nedostatečnou lékařskou péčí na obou stranách napsal knihu, která 

pohnula se svědomím světa. Bílá vlajka s červeným křížem je od těch dob symbolem 

                                                
196 Hugo Grotius a jeho dílo „On the Law of War and Peace“ z latinského originálu De iure belli ac 
pacis libri tres, 1625. Právě jím založená holandská škola je pak považována za vlivnou v oblasti 
mezinárodního práva. 
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snahy o zmírnění lidského utrpení nejen ve válkách, ale i v míru. Do konce století bylo 

svoláno několik mezinárodních konferencí. Jejich cílem bylo zlepšit osud zraněných a 

zajatých a dát válce alespoň základní pravidla a prosadit řešení mezinárodních sporů 

arbitráží. Výsledky rozhodně nesplnily naděje v ně kladené. Teprve 20. století mělo 

přinést rozhodující obrat.“ (hudba – pauza) 

Pokračování: 

„Ženevská úmluva z roku 1906 se vrací k osudu raněných, ukládá všem státům péči o 

zraněné vojáky protivníka, která nemá být horší než ta, která je poskytována 

příslušníkům vlastních ozbrojených sil. Raněné nepřátelské vojáky je nutno po bitvě 

vyhledat a chránit před oloupením a špatným zacházením. Nemocnice a budovy 

sloužící k umístění raněných, pokud jsou označeny znakem červeného kříže, užívají 

zvláštní ochrany při bojových akcích. Ustanovení této smlouvy jsou závazná pro 

všechny signatáře a za jejich dodržování jsou zodpovědní vrchní velitelé bojujících 

armád. V roce 1907 44 států znovu zasedlo za konferenční stůl v Haagu. Má-li 

opravdu vypuknout válka, nechť je vedena alespoň podle nějaký pravidel. Výsledkem 

Haagské konference bylo 13 konvencí, z nichž nejdůležitější byla smlouva o zákonech 

a zvyklostech pozemní války a řád pozemní války. Tyto dokumenty byly vystřídány až 

ženevskými úmluvami o ochraně obětí války z roku 1949. A právě porušování této 

Haagské úmluvy poskytlo jeden z hlavních právních podkladů pro stíhání nacistických 

válečných zločinců v roce 1945.“ (hudba – pauza) 

Pokračování: 

„V úvodu řádu pozemní války se připouští, že válka může vzniknout i přes snahu 

signatářských států. Hned se však veřejné mínění uklidňuje. I v tomto případě je však 

potřeba zachovat lidskost a válečné zvyklosti, obvyklé v civilizovaných zemí. Článek 

třetí poprvé stanovil jako sankce náhradu škody, na kterou by vznikl nárok proti 

porušiteli tohoto řádu. O válečných zajatcích pojednává celá řada článků. Má se s 

nimi zacházet lidsky a nesmí jim být odebrán osobní majetek. Zajatci nesmějí být 

nuceni k pracím souvisejícím s válečnými operacemi ani vypovídat o stavu vlastní 

armády a prozrazovat vojenská tajemství. Mají nárok na stejná zaopatření jako vojáci 

státu do jehož zajetí upadli a útěk ze zajetí nemá být posuzován jako zločin, ale 

trestán pouze disciplinárně. Je zakázáno zabít nebo zranit nepřítele, který se vzdal. 

Zneužívat odznaků nebo uniforem protivníka a používat zbraní, které byly 

mezinárodními dohodami zakázány. Odstřelovat nehájená města a vesnice, ničit nebo 
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zabavovat nepřátelský majetek, kromě případů naléhavé vojenské nutnosti. Bylo 

pamatováno i na obyvatelstvo ve frontovém a okupovaném území.“ (hudba, tajemná) 

Pokračování: 

„Nicméně lidstvo opatřeno těmito nevalnými zárukami bylo pro zájmy mocných 

vtaženo v roce 1914 do války, která neměla v dějinách obdoby.“  (hudba – pauza) 

Pokračování: 

„V lednu roku 1919 se sjížděli do Paříže všichni, kteří ve světové diplomacii něco 

znamenali a nebo si mysleli, že něco znamenají. Pochopitelně nebylo v Paříži málo 

těch, kteří sem přijížděli jen proto, že tam byl kdekdo. Oficiálně měla mírová 

konference udělat tečku za válkou, která se náhle tváří v tvář k posledním událostem 

v Rusku mnohým začala zdát docela zbytečná. Důležitější však bylo přerozdělení 

světa podle poměrů sil, které vzešlo z téměř pětiletého válčení. A tak se méně 

informovaným mohlo zdát, že konference je pokračováním a snad i vyvrcholením boje 

proti Německu a jejich spojencům. Ti prozíravější a protřelejší brzy postřehli, že pod 

povrchem probíhá nelítostný boj mezi vítěznými velmocemi.“ (pauza – hudba) 

Pokračování: 

„Je 18. 1. 1919 a francouzský prezident Raymood Poincaré zahajuje mírovou 

konferenci. Neexistovala otázka, o kterou by se  nerozpoutal zákulisní boj. Co chvíli 

některý státník hrozil odjezdem a rozpory se překonávaly stále obtížněji. Koncem 

dubna byl návrh mírové smlouvy hotov a do Versailles pozváni němečtí zástupci, 

ovšem každému zkušenějšímu pozorovateli muselo být jasné, že Německo má být 

poníženo, ale ne opravdu oslabeno. Mohutný těžký průmysl mu byl zachován a přežil, 

byť neoficiálně, generální štáb a zárodek armády o síle 100 000 mužů. V dané situaci 

nemohlo Německo získat víc. To si konečně Němečtí politici a generálové uvědomili a 

podepsali smlouvu s nadějí, že podmínky mírové smlouvy nebudou muset plnit do 

písmene. Zrcadlová síň ve Versailles měla být 28. 6. 1919 kulisou posledního aktu 

mírové konference. Stafáž je připravena, zástupci 26 států, pozvaní hosté, váleční 

invalidé, novináři. Vcházejí ti, kteří měli hlavní slovo a byli tvůrci smlouvy, která má 

být za několik okamžiků podepsána. Na čelním místě francouzský ministerský 

předseda Georges Clemenceau, po jeho pravici prezident USA Wilson a po levici 
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britský premiér David Lloyd George. ‚Maršál  Foch197 nepřišel,‘ šeptají si novináři. 

Divíte se? Vždyť Clemenceau mu řekl, že politika je příliš vážná věc, než aby se 

přenechala generálům. Za hodinu je vše skončeno. Venku burácejí dělové salvy, 

v sále Clemenceausovo podepsání mírových smluv všemi dohodovými a spojeneckými 

mocnostmi a Německou republikou se uskutečnilo. Mapa osvobozeného světa je 

definitivně narýsována. Byla to iluze. Už tenkrát francouzský politik Jules Cambon 

řekl: ‚Všichni si myslí, že je vše skončeno, ale já se táži co začíná?‘  (pauza) 

Pokračování: 

„Versaillská mírová smlouva kromě toho, že změnila mapu světa, snad poprvé 

v dějinách pamatovala na ty, kteří svým jednáním válku vyvolali. Nebo, kteří jednali 

proti ustáleným válečným pravidlům. Černé na bílém to znělo dost hrozivě. Mocnosti 

spojené a sdružené vznášejí veřejnou žalobu na Viléma II. Hohenzollernského, 

bývalého císaře německého pro nejhrubší porušení zásad mravnosti a posvátné 

autority smluv. Když se císař Vilém v exilu dozvěděl o tomto dovětku smlouvy, jistě se 

cítil ukřivděn. Mezinárodní smlouvy se přeci porušovaly odnepaměti. Bylo to ostatně 

pouhé gesto vítězných velmocí. Politický vývoj v Německu brzy tyto mocnosti poučil, 

že přestřelily. Na obranu císaře vystoupil v Německu sám maršál Hindenburg, 

autorita tohoto starého vojevůdce a vojenských kruhů, kterým stál v čele, byla i přes 

válečné neúspěchy obrovská. Nebývá zvykem, že poražení vojevůdci požívají mezi 

svými krajany velkou úctu a oblibu. Ale Hindenburg přivedl prý v poli neporaženou 

armádu do vlasti právě včas, aby pomohla sociálně demokratické vládě potlačit 

revoluci, která měla skoncovat s Německem kapitalistů. A to mu vystrašený měšťák 

nikdy nezapomněl a nepřestal mu za to být vděčný. Hindenburg zvolil prostou, leč 

účinnou taktiku. Napsal nejvyššímu veliteli pozemních vojsk maršálu Fochovi dopis, 

že hluboce nesouhlasí s rozhodnutím soudit německého císaře. Nicméně budou-li 

vítězné mocnosti na svém rozhodnutí trvat, předstoupí před soud za svého císaře. 

Právem spoléhal na maršálskou solidaritu. Foch sice neodpověděl, ale o soudu nad 

německým císařem se přestalo mluvit. Ale ve Versailleské smlouvě se pamatovalo 

ještě i na ty, kteří porušili mezinárodně uznávaná pravidla vedení války, zakotvena 

                                                
197 Národní hrdina z první světové války, který přijal 11. listopadu 1918 v železničním vagónu 
v Compiègne německou kapitulaci. V Praze na Vinohradech po něm byla pojmenována dopravní 
tepna, bývalá Fochova třída (dnes Vinohradská). Zde v současné době sídlí budova Českého 
rozhlasu. 
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jmenovitě v Haagské a Ženevské úmluvě. Moderně řečeno na ty, kteří se dopustili 

válečných zločinů.“ 

Pokračování: 

„Vláda Německa přiznává mocnostem sdruženým a spojeným právo, aby postavily 

před své vojenské soudy osoby, obžalované z činů příčících se zákonům a zvyklostem 

válečným. Osobám uznaným vinnými budou vyměřeny tresty zákonem stanovené. Text 

zní ostře a nekompromisně. Ano, bylo třeba tvrdě zasáhnout už tenkrát, protože 

válečné zločiny se páchaly i za první světové války. Váleční zločinci, i když se tenkrát 

tento termín nepoužíval, měli být tedy vydáni spravedlnosti. V Německu zprvu 

zavládlo rozpačité mlčení. Na jejich obranu tentokrát nevystoupil ani Hindenburg. 

Spojenci vyžadovali vydání asi 900 osob, které se hrubě provinili proti uznávaným 

pravidlům války. Sociálně demokratická vláda použila oblíbeného nátlakového 

prostředku. Vydání německých vojáků, kteří pro vlast bojovali, i když nepatřičným 

způsobem, jak se taktně připouštělo, by vyvolalo nepokoje, ze kterých by pochopitelně 

těžili komunisté. Strašák bolševismu opět zapůsobil. Spojenci přenechali potrestání 

tehdejších válečných zločinců německým soudům, jmenovitě Říšskému soudu v Lipsku. 

A tam se celá záležitost změnila ve frašku. Soud úřadoval, radil se, vyšetřoval, 

shromažďoval důkazy a nakonec bylo vybráno 45 mužů a formálně obžalováno. Šlo o 

obzvláště těžké případy, které v roce 1945 každý spojenecký soud potrestal buď 

doživotním žalářem, a nebo v některých případech i trestem smrti. Jiného názoru však 

byl v roce 1921 Říšský soud v Lipsku. Po nekonečných průtazích stanulo konečně 

před soudem dvanáct obžalovaných. Ostatní byli shledáni nevinnými.  Polovina z těch 

dvanácti byla osvobozena a odvedena jásajícími diváky ze soudní síně. Zbylých 6 

dostalo opravdu exemplární tresty. Výraz tváře a tón hlasu předsedy soudu dával 

jasně najevo, co si tento ochránce spravedlnosti o celém procesu myslí. Určitě nerad 

odsoudil obžalované k trestům na svobodě od dvou měsíců do čtyř let.“ (pauza) 

Pokračování: 

„Optimismus, který zavládl po 1. světové válce dlouho netrval. Hesla například, že 

tato válka byla poslední, ztrácela na přesvědčivosti. Založení Společnosti národů 

v Ženevě mohlo oklamat jen neinformované. Jaká mohla být autorita tohoto orgánu, 

když jeho členy se v době vzniku nestaly ani Spojené státy americké a sovětské Rusko 

a ani poražené Německo. Navíc nejdůležitější poslání této organizace omezit právo 

států vést válku bylo vyhlášeno pouze deklamativně. A tak můžeme právem 
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deklamovat, že Společnost národů nevykonala nic nebo téměř nic pozitivního pro 

udržení světového míru.“ (pauza) 

Pokračování: 

„O Ženevském protokolu z roku 1924, který měl mít všeobecnou platnost se v italském 

Locarnu, v říjnu 1925, dohodnou zástupci Francie, Německa a Belgie za patronace 

Velké Británie a Itálie na tzv. Rýnském paktu. Garantují si vzájemně stávající hranice 

a souhlasí, aby spory mezi nimi byly řešeny výhradně mírovou cestou. V Locarnu se 

objevují zástupci i Československa a Polska. Uzavírají s Německem dohody, že 

případné spory mají být vyřešeny arbitráží. Nedůvěra vůči Německu se však nedá jen 

tak snadno odstranit, proto Francie uzavírá s Československem smlouvu o okamžité 

vzájemné pomoci v případě, že se některý z těchto států stal obětí nevyprovokované 

agrese. Tato smlouva, ze 16. října 1925 způsobí Francii velké starosti v období 

Mnichova. Československá vláda tenkrát netušila, že chybuje, považuje-li tuto 

smlouvu za pilíř své bezpečnosti.“ (pauza) 

Pokračování: 

„Vysoké smluvní strany slavnostně prohlašují, jménem svých národů, že odsuzují 

válku jako prostředek k řešení mezinárodních sporů a zříkají se jí jako prostředku 

státní politiky ve svých vzájemných vztazích. Tak zní první článek z Briand-

Kelloggova paktu z 1928, který se stal závazným pro 41 států, včetně Německa. Válka 

se tedy měla stát mezinárodním zločinem, protože odsuzuji-li něco, považuji to za 

nezákonné, ba přímo zločinné. Opět však marně hledáme ve smlouvě pohrůžku 

účinnými sankcemi proti těm, kteří by je porušili. Větší praktický význam, měla 

Ženevská smlouva o zlepšení osudu raněných a nemocných v polních armádách 

z roku 1929, která rozšířila a upřesnila dosud platná ustanovení. V roce 1931 nadešla 

pro Společnost národů hodina pravdy, byla postavena před skutečnost otevřené 

agrese spáchané členskou velmocí. Na mandžuské železnici vyprovokovala japonská 

armáda incident, který se rozrostl v nevyhlášenou válku. Obětí se stal jiný člen 

společnosti – Čínská republika. Než byla zorganizována vyšetřující komise, než byla 

podána zpráva a byla vytvořena další komise, nezbylo než konstatovat, že není o čem 

jednat. Japonsku se podařilo vytvořit v Mandžusku loutkovou vládu a vznikl tak 

vazalský stát Mandžusko. Na nesmělé námitky Společnosti národů odpovědělo 

Japonsko rázně. V březnu 1933 vystupuje ze Společnosti národů a vytváří tak 

nebezpečný precedens. Výbušná a poměrně nebezpečná situace se vytvořila i 
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v Evropě. Výmarská republika, v domácí politice jen obtížně manévrující mezi levicí a 

extrémní pravicí, se snažila zlepšit mezinárodní postavení Německa jednáním a 

obratnou diplomacií. Vše se rázem změnilo, když se v roce 1933 chopili moci Nacisté. 

Ti se nikdy netajili tím, že jedním z jejich hlavních cílů je rozbít systém vytvořený 

poválečnými mírovými smlouvami, a že k tomuto cíli jsou ochotni použít všech 

prostředků i těch, které se stanou náplní obžalovacích spisů v Norimberku.“ (konec 

pořadu 22:11) 

 

Ve druhé polovině 19. století začíná vznikat konsensus, podle něhož válka 

vyžaduje standardizovaná pravidla chování. Mezinárodní úsilí o institucializaci 

zákonů války bylo víceméně záležitostí devatenáctého století. Ovšem samotná 

myšlenka na kodifikaci chování za války nebyla nová. Například čínský válečník 

Sun-c’ v šestém století před naším letopočtem navrhoval, že by pro vedení války měla 

být stanovena nějaká omezení. Dalším raným příkladem je pak hindustánský kodex 

Manu (200 př. n. l.),198 jehož součástí je koncept válečných zločinů. Tato snaha 

posléze vyústila v mezinárodně uznávaný soubor pravidel pro vedení války ve 

světových dohodách, které platí dodnes. Doplním tedy jen to, co nebylo řečeno již 

v samotném pořadu. První dohoda byla podepsána v roce 1864 ve švýcarské Ženevě a 

zajišťovala zraněným vojákům na bitevním poli humanitární pomoc. Dohodu 

prosazoval zejména, v pořadu jmenovaný, Henri Dunant, který o rok dříve založil 

Červený kříž. Od První Ženevské úmluvy se pak odvíjí řada dalších smluv 

regulujících zacházení s válečnými zajatci, civilisty a zraněnými. Zároveň stanovují 

zákazy a omezení pro vedení boje. Dohody, kterých bylo dosaženo v Ženevě i 

v Haagu, se nakonec stávají základem pro obvinění před poválečnými soudy. Přesná 

pravidla pro zacházení s válečnými zajatci byla tedy vymezena v Ženevských i 

Haagských úmluvách. 

Čtvrtá Haagská úmluva z roku 1907 nařizovala, aby s válečnými zajatci „bylo 

zacházeno lidsky“ a aby jakákoli práce, kterou musejí vykonávat „nebyla nepřiměřená 

a nesouvisela s válečnými operacemi“. Článek 7 této dohody dále říká, že vláda je 

povinna se o válečného zajatce postarat. Pokud tedy bojující strany mezi sebou nemají 

jinou dohodu, musí být se zajatci zacházeno stejně, jako s vlastními jednotkami.199 

                                                
198 JARDIM 2014, 234. 
199 Tamtéž, 34. 
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V červenci 1929 byla pak ratifikována Třetí Ženevská úmluva, která rozšiřovala tu 

Haagskou z roku 1907 a pravidla upřesňovala. Ženevská úmluva stanovila, že zajatým 

vojákům musí být poskytnuta ochrana před násilím, zastrašováním a ponižováním a 

také, že k nim musí mít přístup zástupci z Červeného kříže. Zajatci dále nesmí být 

podrobeni nadměrnému tlaku, s cílem získat informace a nesmí být odsouzeni bez 

spravedlivého procesu. Úmluva dále říká, v jakých podmínkách mají zajatci žít, 

včetně množství stravy, vody a oblečení. Německo obě tyto úmluvy podepsalo a bylo 

tedy vázáno mezinárodním právem, aby podmínky dodržovalo. Přestože úmluvy 

válečné tribunály legitimizovaly, nebyly bez vad. Problémem bylo, že blíže 

nespecifikovaly, jakým způsobem má být porušování pravidel vymáháno. To zůstalo 

na samotných signatářích. Někteří delegáti na jednání v roce 1907 navrhovali ustavení 

stálého mezinárodního soudu pro válečné zločiny. Ovšem obava z toho, že by byla 

oslabena suverenita jednotlivých států zabránila tomu, aby návrh získal dostatečnou 

podporu. 

Jedním z precedentů pro mezinárodní tribunál se nakonec stává první a jediný 

příklad mezinárodně koordinovaného pokusu vydat válečné zločince spravedlnosti. 

Tento precedent poskytl proces před Říšským soudem v Lipsku. Němci, ve snaze v 

první světové válce vyhrát, spáchali množství válečných zločinů (včetně neomezené 

ponorkové války, využití otrávených nábojů či vraždění cizích vojáků). Spojenci tak 

trvali na tom, že součástí mírové dohody musí být i soudy s pachateli těchto činů 

(článek 228 smlouvy z Versailles).200 V únoru 1920 pak předaly Spojenecké mocnosti 

Němcům seznam 854 lidí, kteří měli být postaveni před soud, včetně generála 

Ludendorffa a polního maršála von Hindenburga. Mezi spojeneckými mocnostmi, 

které dodaly seznam osob, nebyly Spojené státy, které od roku 1920 zastávaly 

politiku izolacionismu. Prezident Wilson navíc nesouhlasil s úmyslem trestat 

jednotlivce a obával se, že takové soudy by mohly být vnímány jen jako 

„spravedlnost vítězů“. Zároveň měl obavy, že procesy by mohly vzbudit významný 

odpor a posunout Němce ke komunismu.201 

Nejspíše se stalo chybou, že systém, podle něhož měli váleční zločinci být stíháni, 

nebyl připraven už v roce 1918, ale až o rok později. Ačkoliv vznikla Komise pro 

odpovědnost původců války a jejich potrestání, která se válečnými zločiny měla 

                                                
200 JARDIM 2014, 36. 
201 Tamtéž, 235. 
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zabývat, výsledku dosaženo nebylo. Američané odmítli přijmout návrh, aby zločiny 

byly posuzovány mezinárodně. Díky neshodám bylo nakonec Němcům dovoleno, aby 

si zločince před svůj nejvyšší soud postavili sami. Původní seznam podezřelých se 

nakonec zkrátil na pouhých 45 osob a byli vyškrtnuti i Hindenburg a Ludendorff, 

včetně císaře, který v té době setrvával ve svém nizozemském exilu. Případy, týkající 

se Francouzů a Belgičanů, se Říšský soud odmítl zabývat pro nedostatek důkazů a 

svědectví. V konečném důsledku bylo pak souzeno pouze dvanáct osob. Šest jich bylo 

uznáno vinnými, jeden byl propuštěn a dalších pět odešlo s lehkými tresty. Britové, 

kteří se báli znepřátelit si stále více nestabilní Německo, se rozhodli tématem dále 

nezabývat a pozorovatelé z Francie a Belgie na protest odešli. Nicméně 

z nepodařeného pokusu o spravedlnost v Lipsku se nakonec poučili ti, kdo 

připravovali soudy s válečnými zločinci po skončení druhé světové války. 

Nutno říci, že tento pořad se skládá z celkem osmi částí. Dle mého názoru ovšem 

není zapotřebí jej zde vypisovat celý. V celkovém důsledku se totiž jedná o jakýsi 

kompletní přehled na téma Norimberský proces. Jako ukázku jsem tedy vybrala pouze 

první část pořadu, která byla odvysílána 15.10. 1986. Zde byla poprvé zmíněna cesta, 

která mezinárodnímu tribunálu předcházela a proto jsem právě této části věnovala 

větší pozornost. 

V následujících dílech na pokračování bylo pak shrnuto za jakých okolností 

k válce došlo, včetně přestupků a zločinů, kterých se nacistický režim dopouštěl. 

V roce 1941 se totiž situace v obsazených evropských zemích začala zhoršovat a 

například v Československu je vystřídán von Neurath osvědčeným „katem“ 

Heydrichem, který krátce na to vyhlásí první stanné právo. V důsledku těchto událostí 

je pak v roce 1942 sestavena deklarace o potrestání válečných zločinů spáchaných za 

války a následuje Moskevská deklarace, která garantuje potrestání těch zločinců, kteří 

jsou za své činy odpovědni. Ovšem Sovětský svaz události předbíhá v tzv. 

Charkovském procesu z roku 1943. Zde byli na hlavním Charkovském náměstí 19. 

prosince příslušníci ozbrojených nacistických složek oběšeni. S tímto krokem 

Spojenci nesouhlasili a bylo dohodnuto, že se s procesy počká dokud neproběhne 

definitivní německá kapitulace a nebude podepsán mír. Dále je popisována cesta, 

která v konečném důsledku vedla do Norimberku a před Mezinárodní vojenský 

tribunál. Všechny tyto informace, důvody proč byl vybrán právě Norimberk, včetně 
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samotného průběhu procesu, jsou uvedeny již dříve v prvních kapitolách práce. Není 

tak nutné se k tomu podruhé vracet.202 

Co ovšem řečeno nebylo v první části této práce ani v jiných pořadech, jsou osudy 

lidí, kteří nebyli odsouzeni k trestu smrti oběšením, nýbrž k odnětí svobody v rozsahu 

od deseti let až po doživotí. 

Ve dnech 9. a 10. října 1946 se v Berlíně konala mimořádná rada pro Německo, 

kde bylo rozhodnuto, že nikomu nebude udělena milost. Zároveň byla zamítnuta 

žádost Göringa, Keitla a Jodla, aby jim byl trest smrti provazem změněn na zastřelení. 

Raeder také podal žádost a sice, aby mu byl doživotní žalář změněn na trest smrti 

zastřelením. Ovšem i tato žádost byla zamítnuta, protože podle statutu mohla 

kontrolní rada pouze udílet milosti a ne přezkoumávat rozsudky, anebo zvyšovat 

tresty. Dále bylo rozhodnuto, že poprava má být vykonána 16. října 1946 v ranních 

hodinách. Sovětský soudce ještě stihl podat protest proti některým z rozsudků, tzv. 

voltum separatum. Nesouhlasil totiž s doživotím trestem pro Hesse i se třemi 

osvobozujícími rozsudky. Dále napadl rozhodnutí soudu o říšské vládě a o vrchním 

velitelství branné moci a také generálního štábu. Nicméně dle slov redaktora „ke 

škodě spravedlnosti bezvýsledně“. Jak víme, Göring několik hodin před popravou 

spáchal sebevraždu a tak americký kat Wood203 oběsil na dvoře norimberské věznice 

pouze deset odsouzených a k výkonu rozsudku potřeboval devadesát minut. Těla byla 

spálena a popel vhozen do řeky Isar.204 

Co se ale stalo s osudem odsouzených k trestu odnětí svobody? Sedm odsouzených 

bylo odvezeno do pevnosti ve Špandavě. 

První věznici opouští von Neurath v roce 1954. Jako jednaosmdesátiletý byl 

propuštěn ze zdravotních důvodů. Z nabité svobody se ovšem dlouho netěšil a v roce 

1956 umírá. V témže roce byl následně, po odpykání si celého trestu, propuštěn 

Dönitz. V roce 1957 byl omilostněn Funk a o rok později Raeder. Tvůrce německého 

válečného loďstva byl ve Spolkové republice Německo nadšeně uvítán a stal se 

čestným občanem města Kielu, tradičně města přístavu válečných lodí. Schirach a 

                                                
202 Celý obsah pořadu, ale i to, co řečeno nebylo lze nalézt v knize Miroslava Honzíka, „Povstaňte, 
soud přichází“. 
203 John C. Woods sloužil pod generálem Pattonem v Severní Africe a v Normandii a měl 
zkušenosti s popravami na základě rozsudků válečného soudu. Viz LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský 
proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 
17.4. 2015. 
204 LUDVÍKOVÁ 2012: Norimberský proces. In: Moderní dějiny, http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/norimbersky-proces/, vyhledáno 17.4. 2015. 



 111 

Speer si své tresty odpykali v plné výši a byli propuštěni v roce 1966. Ve Špandavě 

pak zbývá jediný vězeň – Rudolf Hess. 

V pořadu jsou také zmíněny tzv. „temné síly“, které bránily v pokračovaní činnosti 

mezinárodního vojenského tribunálu. Dokonce ji považovali za nežádoucí. Problém 

prý tkvěl v buržoazním tisku a v jeho mluvčích. 

Hlavní problém se údajně naskytl, když před soudem měli stanout i průmyslníci a 

hrozilo tak, že se tím vytvoří velmi nebezpečný precedens do budoucnosti. Zde 

argumentují výrokem amerického ministra obrany Pettersona z dubna 1946, který se 

vyjádřil ve smyslu, že procesy jako norimberský, jsou nanejvýš nežádoucí. Proto sám 

Jackson písemně upozornil Trumana, aby se další procesy, jmenovitě proti 

průmyslníkům, nekonaly před Mezinárodním vojenským tribunálem. S tímto  

návrhem souhlasili jak zástupci Velké Británie, tak Francie, která zničená válkou, 

naléhavě potřebovala americkou pomoc. Situaci prý nakonec zachránilo 

usnesení Kontrolní rady pro Německo č. 10 z 20. prosince 1946, podle něhož měli být 

váleční zločinci souzeni v jednotlivých okupačních zónách. Většina zločinců se tak 

uchýlila do amerického či britského okupačního pásma, čímž byl splněn další „skrytý 

požadavek“ usnesení č. 10. A sice, omezit vliv sovětských právníků na další trestání 

válečných zločinců. V pořadu se dále snaží upozornit na nedostatky, které tyto 

procesy měly mít. Kritika pak například směřuje k odsouzení Friedricha Flicka205 a 

jeho brzkého propuštění v srpnu roku 1950, za „údajně“ dobré chování. S tímto 

názorem se ovšem novodobější literatura již neshoduje, včetně Paula Rolanda, a je 

zde tak cítit spíše snaha o znehodnocování věrohodnosti práce západních mocností při 

vynášení rozsudků nad válečnými zločinci. Přeci jen se píše rok 1986, a pořad je tedy 

stále ovlivňován politickou situací ve státě. Nejspíše je zapotřebí dodat, že následné 

norimberské procesy svou prací dozajista přispěly k dalšímu demaskování vražedné 

mentality nacistických přisluhovačů, a nebyly proto méně významné. To ovšem byla 

záležitost výhradně americké okupační správy. Rusové měli s dopadenými zločinci 

vlastní procesy v Moskvě a další země, včetně západního Německa, konaly procesy 

během studené války i po ní. 

                                                
205 Soud s koncernem Flick proběhl 19.4.-22.12. 1947. Šest členů kartelu Flick, sdružení 
průmyslových koncernů, bylo obžalováno z využívání otrocké práce a krádeží soukromého 
majetku, šlo o tzv. „arizaci“ židovských podniků. Friedrich Flick a dva spoluobžalovaní byli 
posláni do vězení a tři další byli osvobozeni. ROLAND 2014, 197. 
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Stíhání válečných zločinců je nakonec záležitostí i dnešní doby. Úmluva o 

nepromlčitelnosti válečných zločinů z roku 1968206, jasně stanovuje nepromlčitelnost 

válečných zločinů, včetně zločinů proti lidskosti, bez ohledu na dobu jejich spáchání. 

Pro Československo pak Úmluva vstoupila v platnost 11. listopadu 1970.207 

                                                
206 Národní shromáždění přijalo už 24.9. 1964 zákon, kterým se promlčení válečných zločinů 
v ČSR vyloučilo. Dále Československo spolu s dalšími státy přistoupilo k úmluvě o 
nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, schválené v roce 1968 Valným 
shromážděním OSN. V roce 1965 byla v této souvislosti zřízena Československá vládní komise pro 
stíhání nacistických válečných zločinců. Viz HONZÍK 1986, 283. 
207  Předpis č.53/1974 Sb., vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o nepromlčitelnosti 
válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. z: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-
zakonu/vyhlaska-ministra-zahranicnich-veci-o-umluve-o-nepromlcitelnosti-valecnych-zlocinu-a-
zlocinu-proti-lidskosti-8353.html, vyhledáno 15.4. 2015. 
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Závěr 

Po Norimberském procesu žádná hlava státu nesmí tvrdit, že stojí nad zákony a 

jednotlivci se tak nebudou moci vyhnout odpovědnosti skrýváním se za anonymitu 

vlády, jíž sloužili. Vedení agresivní války a zlo válečných zločinů je nyní podle 

mezinárodního práva trestně postihnutelné. Bez Norimberského procesu by 

neexistoval žádný právní rámec, na němž by mohlo být postaveno stíhání osob jako 

byl například Slobodan Miloševič. V konečném důsledku pak položil základ pro 

mezinárodní zákony lidských práv, které každému umožňují se odvolat k soudu, 

v domnění, že jsou jeho práva porušována. Nicméně cesta, která vedla 

k Mezinárodnímu vojenskému tribunálu nebyla lehká a předcházela jí mnohá složitá 

jednání. 

Už během druhé světové války se ozývaly hlasy upozorňující na zločiny páchané 

Nacisty, nejen v okupovaných zemích, ale i v samotném Německu, potažmo jeho 

satelitech. Tyto činy vyvolávaly nesouhlas jak mezi civilním obyvatelstvem, tak mezi 

nejvýše postavenými politiky. Zprávy o válečných zločinech se šířily a bylo zapotřebí 

zaujmout patřičný postoj k řešení otázky jak se bude postupovat v potrestání 

válečných zločinů. Proto se spojenecké mocnosti dohodly na společném potrestání 

viníků po skončení druhé světové války. Tuto myšlenku pak stvrzovalo Moskevské 

prohlášení z roku 1943. Ovšem nebylo jasné jakým způsobem bude potrestání 

provedeno. Konečné řešení bylo ujednáno 8. srpna v Londýně, kde mimo jiné vzniká i 

Statut Mezinárodního vojenského tribunálu, jakožto základní právní nástroj 

Norimberského procesu.  

V prvních kapitolách své práce jsem se snažila co nejsrozumitelněji pojednat o 

vývoji, který vedl k Mezinárodnímu vojenskému tribunálu. Tím se do určité míry 

ukázalo, jaký vliv na celou záležitost měly Spojené státy. Předně pak významná 

osobnost procesu, hlavní americký žalobce Robert Jackson. Právě Američané měli 

velký vliv při prosazování práva na spravedlivý proces. To se projevilo i při zařazení 

zločinného spiknutí mezi zločiny, stíhané před soudním tribunálem. S tím se pak 

paralelně objevovaly názory, se kterými se ztotožnili například Britové, že 

nejvhodnějším řešením budou rychlé popravy nejvyšších německých představitelů 

bez řádného soudního procesu. Od této myšlenky bylo nakonec ustoupeno a Velká 

Británie, včetně Sovětského svazu a Francie, se nakonec připojili k myšlence 

společného mezinárodního tribunálu. 
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V následných kapitolách je pojednáno o jednotlivých událostech, které nakonec 

vedly ke konečným rozsudkům u soudu. Fakt, že vítězné mocnosti druhé světové 

války daly vzniknout tomuto tribunálu, často dodnes vyvolává názory, že se jednalo o 

tzv. „soud vítězů“. Já osobně doufám, že se mi alespoň částečně podařilo ukázat, že 

tyto argumenty musejí být utlumeny už samotným faktem, jakým způsobem bylo 

soudní řízení vedeno. Každý z obžalovaných měl právo svobodně se vyjádřit 

k jednotlivým bodům obžaloby, měl k dispozici svého obhájce a také možnost 

předvolat svědky ve svůj prospěch. Dostali k dispozici tedy daleko více privilegií, než 

by oni sami, v době své vlády, svým nepřátelům kdy poskytli. Ostatně samotné 

rozsudky svědčí o tom, že nebylo předem nic rozhodnuto. 

Samozřejmě, přínos Norimberského procesu v oblasti mezinárodního práva je 

zcela evidentní. Především v navazujících dohodách v oblasti mezinárodního práva 

trestního. Norimberské zásady z roku 1950 se pak společně se Statutem a rozsudkem 

Mezinárodního vojenského tribunálu staly vzorem pro nadcházející Mezinárodní 

soudy pro Jugoslávii a Rwandu. Nejdůležitějším faktem se v tomto ohledu jeví 

ustanovení o individuální trestněprávní odpovědnosti v mezinárodním právu. Právě 

během Norimberského procesu byly poprvé v historii postaveny před soud vůdčí 

osobnosti poraženého státu, s cílem postavit je odpovědnosti za své zločiny. Bohužel, 

zde ale chyběla odpovídající instituce, která by i nadále dohlížela na potrestání 

mezinárodních zločinů. Situace se změnila až po ustanovení stálého Mezinárodního 

soudu v Haagu. 

Nicméně norimberské lekce v žádném případě nejsou vyvráceny, jak někteří tvrdí, 

následnými zločiny spáchanými v Jugoslávii, Rwandě nebo Sierra Leone. Jakékoliv 

zločiny, ke kterým došlo v těchto zemích jsou pokryty zákony, které byly 

formulovány a objasněny v poválečném Německu. Nikdo pak nemůže popřít, že by 

zajatý nepřítel neměl právo na lidské zacházení, ať se jedná o bojovníka za svobodu, 

či teroristu. Fakt, že k těmto činům dochází i nadále, není podle mého názoru vinou 

těch, kteří stíhali a soudili v norimberských tribunálech. Zločiny tak neodhalují 

slabost mezinárodního práva, ale spíše nedostatečnou schopnost toto právo 

prosazovat. 

Hlavní část mé práce se pak zabývá ohlasy, které Norimberský proces po své 

ukončené činnosti v roce 1946 způsobil na poli veřejného mínění. Ať už mezi laiky či 

odborníky. K tomuto účelu mi posloužil archiv Českého rozhlasu, který mi poskytl 

dostatečný materiál pro sestavení jakéhosi katalogu rozhlasových relací, ve kterém 
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jsou doslovně zaznamenány přepisy jednotlivých pořadů. Tyto rozhlasové relace 

posloužily jako velmi dobrá ukázka toho, jaké důsledky a vliv měl výsledek 

Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku v poválečném Československu. 

Zde se myslím prokázalo, že téma norimberského přelíčení se vždy v určitých 

intervalech navracelo a je vidět, že ani po válce diskuze na toto téma neupadla tak 

docela v zapomnění. Avšak je evidentní, že mnohé názory jsou deformovány pod 

tlakem totalitního režimu, který se snažil veřejné smýšlení ovlivňovat.  

Časově je tato práce vymezena léty 1945 až po revoluční rok 1989. Ovšem 

poslední přepis pořadu, který se tématem zabýval, je datován pouze do roku 1986. 

Větší pozornost věnovanou tomuto tématu bychom našli až po roce 2000. Z mé strany 

se tak v konečném důsledku jedná o vhled do rozhlasové reflexe Norimberského 

procesu v bývalé Československé republice. 

Nicméně s některými relacemi byl problém v souvislosti se stářím a nebo s celkově 

špatnou kvalitou záznamu. Při samotném přepisu jsem tedy pro lepší orientaci zvolila 

pojmenování jednotlivých osob jako například Hlasatel, Hlasatelka a nebo Žena 

z Lidic. A to v případech, kde není uvedeno jméno redaktora či hosta pořadu. Dále 

jsou jednotlivá vysílání prokládána hudbou nebo také poezií, zřejmě pro upoutání 

pozornosti u posluchače a pro navození patřičné atmosféry. To vše jsem ponechala a 

zaznamenala v původní podobě, abych tak zachovala autentičnost vysílání a zároveň 

pro lepší představu ukázala, co vše bylo takového pořadu součástí. 

Dále samotná formální úprava přepisu byla poněkud problematická. Pro tyto 

situace nejsou přesně stanoveny podmínky, jak v takovýchto případech postupovat. 

Nakonec jsem se rozhodla použít verzi, kterou v mé práci naleznete. Inspirovanou 

přepisem mluveného slova, který se například používá při přepisech dramat a 

podobně. Vždy je na začátku podkapitoly uveden název pořadu, o čem se bude 

hovořit, případně jména hostů či redaktorů. Následuje samotný obsah vysílání, ve 

kterém se střídá přímá řeč s uvedenou osobou, která právě hovoří na dané téma (jak se 

ukázalo některá témata jsou až nelogicky uspořádaná). V přímé řeči je použito 

uvozovek a kurzívy, aby se tak i po vizuální stránce odlišil samotný přepis pořadu od 

okolního textu. Na konci lze pak nalézt mé komentáře, v souvislosti s tím, o čem se 

v konkrétním pořadu hovořilo. Zde rozepisuji vše, co pokládám za důležité či 

zajímavé. Současně prostor využívám k uvedení některých faktů na pravou míru. 

V dalších případech jsem zvolila poznámky pod čarou přímo v textu pro vysvětlení 
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například německých názvů, zkratek a nebo zde uvádím informace o osobnosti, o 

které je v pořadu zmínka. To vše pro uvedení textu do celkového kontextu. 

Doufám, že poznatky uvedené v této bakalářské práci pomohou k vytvoření 

určitého obrazu o tom, jakým způsobem se vyvíjela názorová pružnost v druhé 

polovině dvacátého století ve vztahu k Mezinárodnímu vojenskému tribunálu 

v Norimberku a jakým způsobem jím bylo ovlivněno politické uspořádání v bývalém 

socialistickém československém státě. Podotýkám do roku 1989. 

Uvědomuji si, že mnoho otázek mohlo zůstat bez odpovědi. Přeci jen se jedná o 

velmi široké téma, s rozšířeným polem působnosti v oblasti možných dotazů a to 

především z toho důvodu, že samotná problematika procesu je velmi obšírná. 

Komplexní rozbor by tak přesahoval rámec rozsahu bakalářské práce. Nicméně i 

přesto doufám, že se mi povedlo dostát cílům, které jsem si v úvodu práce vytýčila.
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Seznam použitých zkratek 

CROWCASS – Central Registry of War Criminals and Security Suspect 

č. – číslo 

ČRo – Český rozhlas 

ČSR – Československá republika 

ČTK – Česká tisková kancelář 

IMT - International Military Tribunal 

OSN – Organizace spojených národů 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

USA – Spojené státy americké 

VB – Velká Británie 
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