
 
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediální činnost v koncentračním táboře 
Buchenwald 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2016         Áron Vácha 
 



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald 

Media activities in the Buchenwald concentration camp  

Áron Vácha 

 

 

Vedoucí práce:  Mgr. Markéta Dvořáková 

Studijní program:  Specializace v pedagogice 

Studijní obor:  Německý jazyk a Základní společenské vědy 

 

 

2016 



 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Mediální činnost v koncentračním táboře 

Buchenwald vypracoval pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně za použití 

v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu.  

Praha, 15. dubna 2016 

 

.......................................................... 

podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování své rodině a všem mým blízkým za jejich 

velikou trpělivost, shovívavost a podporu při mé tvorbě. Bez nich by tato práce nemohla 

vzniknout. 



NÁZEV: Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald 

KATEDRA: Katedra občanské výchovy a filosofie 

VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Markéta Dvořáková 

ANOTACE: Bakalářská práce "Mediální činnost v koncentračním táboře Buchenwald" 

se snaží zaznamenat a hlavně souhrnně zpracovat nashromážděné informace o vyvíjené 

činnosti vězňů především po osvobození buchenwaldského koncentračního tábora v 

roce 1945. Důraz je kladen na noviny TRN a KLB 45 vydávané československými 

vězni.  

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Koncentrační tábor, Buchenwald, nacizmus, političtí vězni, druhá světová válka, vězení, 

media, časopisy, noviny, Bojové listy, KLB 45, TRN, České zprávy, odboj, ilegální 

organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITLE: Media activities in the Buchenwald concentration camp 

DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy Department 

SUPERVISOR: Mgr. Markéta Dvořáková 

SUMMARY: This bachelor thesis „Media activities in the Buchenwald concentration 

camp“ tries to record and mainly summarize collected information about the activities 

developed especially after the liberation of prisoners of Buchenwald concentration camp 

in 1945. The emphasis is on publishing newspaper TRN and KLB 45 by the 

Czechoslovakian prisoners. 

KEYWORDS: Concentration camp, Buchenwald, Nazism, political prisoners, second 

world war, prison, media, magazines, newspaper, Combat journal, KLB 45, TRN, Czech 

news, resistance, illegal organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

1. Úvod ...…………………………………………………………………….…………….8 

2. Koncentrační tábor Buchenwald, pošta Výmar ……………………………………10 

2.1 Topografie tábora …………………………...……………………………………....10 

2.2 Pracovní komanda …………………………………………………………………..14 

2.3 Označení vězňů a jejich životní podmínky ………..…………….………...………..16 

2.4 Národnosti v táboře ………………………………………………………...……….18 

3. Odbojová činnost ……………………………………………………………..………22 

3.1 Vznik a vývoj ilegální organizace ……………………..…………………...………22 

3.2 Sabotáž v táboře Buchenwald …………………………..………………….…...…..26 

3.3 Kulturní činnost - „Doch stets ein frohes Lied erklingt“ ….………………………..27 

3.4 Vězeňský systém zpravodajství …………………………….……………….….......30 

3.5 Když se solidarita setkává s etikou ………………………….……..……..………...35 

4. Situace v táboře po osvobození ……………………………….……………………...39 

4.1 Čechoslováci v osvobozeném táboře Buchenwald …………………..………...…...43 

4.2 Mediální činnost v táboře …………………………………………….……………..45 

5. Vězeňské časopisy Buchenwaldu ………………………………..…………………...51 

5.1 Časopisy vydávané před osvobozením ……………………….…………………….51 

5.1.1 Bojové listy ………………………………………..……...………………...51 

5.1.2 Časopis Čechů a Španělů ……………………….……….…..………..…….52 

5.2 Časopisy vydávané po osvobození ………………………………...……………….53 

5.2.1 České zprávy ……………………………………………….………….……55 

5.2.2 KLB 45……………………………………………………….……………...57 

5.2.3 Mladé KLB 45 ……………………………………………………………...64 

5.2.4 TRN ……………………….…………………………………….…………..65 

6. Závěr …...………………………………..…………………………………………….70 

7. Seznam použitých zdrojů ……..……………….……………………………………..72 

8. Seznam příloh ………………………………………………………………………...74 

 



8 
 

1 Úvod 
 

„Vzpomínky na Buchenwald těžko zblednou. Vždyť nám ho osud dal. Teprve ten, kdo 

odtud vyjde, jednou smí říci, co je svoboda. My, Buchenwalde, osud neviníme. Za dráty 

plynou naše dni. Chceme však žít, protože dobře víme, Že přijde den, kdy budem 

svobodni!“1 

 

Tento úryvek z hymny buchenwaldských vězňů zněl před jednasedmdesáti lety na 

nástupu v koncentračním táboře naposledy. Píseň, která byla zpívána každý den, při 

každé příležitosti, z trestu i při „dobré náladě“ esesáků,2 hovořila o odvaze a naději, 

která se s 11. dubnem 1945 stala skutečností. Utrpení vězňů postupně odeznívalo, i 

když neskončilo úplně. Z pohledu dnešního člověka lze jen těžko pochopit, za jakých 

podmínek obyvatelé tábora umístěným na vrchu Ettersberg žili. Radost z osvobození se 

mísila s trpkostí z toho, že stále byli na místě, kde prožili jedny z nejhorších dnů svého 

života a válka v Evropě stále nebyla u konce.  

Ve světě stále přetrvává touha zabývat se touto válečnou érou, věnovat pozornost 

osudům jednotlivých lidí a poslouchat jejich příběhy. I přes rapidní snižování počtu 

přímých svědků této doby, neustále se vynořují nová fakta. Než se mně do ruky dostaly 

desky s časopisy „KLB 45“, „TRN“ a „České zprávy“ z pozůstalosti mého pradědečka, 

Josefa Sedláka, též vězněným v táboře Buchenwald, měl jsem o životě vězňů 

v koncentračních táborech jen zběžné informace. Skutečnost, že však v pracovním 

táboře hluboko na území, kde se zrodila nacistická tyranie, vznikaly časopisy nebo 

vůbec existoval jistý systém zpravodajství mezi vězni, mě nadchla. Značilo to, že 

v táboře byla jistá forma odboje. V tom, do jaké míry byl odboj v táborech rozvinut, se 

prameny rozcházejí, nicméně s jistotou můžeme prohlásit, že solidarita mezi vězni, ať 

už skupinová či mezi jednotlivci, byla skutečná. Ve své práci jsem se snažil k těmto 

pramenům, mnohdy dosti ideologicky upravených, nastavit neutrální přístup. Jelikož 
                                                             
1 Refrén z překladu buchenwaldské písně vězňů; MOULIS, To byl Buchenwald, s. 34 
2 MOULIS, To byl Buchenwald, s. 35 
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však mé téma se týká života v tomto koncentračním táboře, bylo potřeba vycházet 

z přímých zkušeností a vzpomínek. Cílem této práce je objasnit vznik těchto časopisů 

spolu s popisem vývoje života po osvobození tohoto vězeňského zařízení. Dosáhnout 

toho chci právě za pomoci studie těchto časopisů, zpráv, které v nich byly zveřejněny a 

pramenů v podobě memoárových knih a archivních pozůstalostí. 

Struktura práce 

Předpokladem pro úplné pochopení časopisů vydávaných v koncentračním táboře 

Buchenwald je jejich časoprostorová problematika. Proto se hned v první kapitole 

věnuji popisu a charakteristice tohoto tábora. Toto vězeňské zařízení chci uvést 

z historického hlediska, jak se vyvíjel, jakou měl funkci, kdo se staral o vedení tábora a 

jak zde vypadal život vězněných. Kapitola druhá s názvem odbojová činnost pojednává 

o vzniku a vývoji ilegální činnosti. Tato činnost se týkala sabotáže, kulturní činnosti, 

pro pozvednutí morálky obyvatel tábora a v neposlední řadě zpravodajské činnosti, 

která informovala vedení antifašistické organizace o úmyslech nacistů. Tato kapitola má 

poukázat na nebezpečí, které se vyskytovalo v koncentračním táboře, nejenom 

vycházející od nacistů. Poměry období po osvobození tábora Buchenwald jsou popsány 

ve třetí kapitole, kde je uvedena řada problémů, které vyvstaly po této události a jak 

byly řešeny. Pozornost je kladena i na činnost přítomných Čechoslováků. Závěrečná 

kapitola se týká také činnosti, kterou vyvíjeli nejenom českoslovenští občané, a to 

činnosti mediální. Dobrá zpráva, podle Miroslava Kárného, byla často pro vězně, 

izolované od světa a svých milovaných, cennější než bochník chleba.3 Buchenwaldští 

vězni nezůstávali jen u kusých zpráv, předávaných mezi sebou, nýbrž vydávali 

tiskoviny obsahující témata a zprávy nejenom k dění ve světě a uvnitř tábora, ale i pro 

pobavení. K tiskovinám budu přistupovat metodou analýzy, tedy budu nejenom 

popisovat jejich náplň, ale i význam, či styl, jakým byly psány. 

 

 

                                                             
3 KÁRNÝ, Časopis jediný svého druhu, A 247/83, APT/K4/Gh. 
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2 Koncentrační tábor Buchenwald, pošta Výmar 
 

Buchenwald, Blutberg, vrch Ettersbergu. Všechny tyto názvy se vztahují k jednomu 

místu, vzdáleném zhruba 10 kilometrů severozápadně od města Výmar v Durynsku. 

Uprostřed lesů zde bylo už na začátku července 1937 započato s výstavbou 

koncentračního tábora,4 kde němečtí fašisté 8 let mučili na 238 000 lidí a na 56 000 jich 

zavraždili. V horečném tempu se pokračovalo až do jara 1938, kdy tábor stál alespoň 

v hrubých rysech. V průběhu tohoto období byli vězni přiváženi nepřetržitě, takže už 

v červenci 1937 bylo v Buchenwaldu 1000 osob, o měsíc později přes dva tisíce a o rok 

později se tento počet zpětinásobil. 

Velitelem koncentračního tábora byl jmenován SS-Standartenführer Karl Koch, který se 

nejenom osvědčil při likvidaci předáků SA v roce 1934, ale i jako velitel 

koncentračního tábora Sachsenhausen, odkud byl převelen. Kochovi se podařilo 

postavit koncentrační tábor za rok na úkor značných lidských obětí. Nicméně stavba 

nebyla zdaleka u konce. Buchenwald se po celou dobu své existence vyvíjel a 

rozšiřoval, podle potřeb a stále narůstajícího počtu příchozích.  

2.1 Topografie tábora 

První, co příchozí vězeň v roce 1943 spatřil po příchodu do Buchenwaldu, byla 

upravená betonová silnice s nápisem Caracho-Weg, tedy silnice vystavěná ke klusu. 

V klusu se nastupovalo do práce, v klusu se stavěly budovy a nosila těžká nosítka 

kamení, v klusu se pracovalo v zahradách i továrnách. Silnice se ještě před táborem 

rozdvojila na sever směrem ke zbrojovce Gustloff-Werke. Stálo zde 13 výrobních hal 

obklopených plotem z ostnatého drátu nabitého elektřinou, v níž pracovalo až 6000 

vězňů na výrobě střelných zbraní pro Wehrmacht. Zbrojovka byla dokončena v roce 

1943 a díky častým náletům a sabotážím ze strany vězňů skutečně svůj potenciál 

nenaplnila. Na západ se cesta vinula k zoologické zahradě a k přepychovým vilám 

vysokých SS-důstojníků. To byly pěkné a úhledné stavby, obklopené zelení a 

                                                             
4 ULLRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 8 
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květinami. Naproti továrně Gustloff-Werke stály garáže a dílny pro vozidla SS, tedy i 

tanky a nákladní auta. Severně od továrny stálo nákladové nádraží Buchenwald, odkud 

se cesta znovu rozdvojovala. Cestou doleva se obyčejný vězeň vydat nemohl – tudy 

vedla cesta k několika domům, v nichž byli internováni prominentní rumunští fašisté a 

italská princezna Mafalda, a také ke kasárnám, do půlkruhu rozestavěnými 

třípodlažními budovami, v nichž bydlelo až 3000 esesáků.  

Kdo pokračoval po tzv. „Caracho-Weg“, dostal se k velitelství tábora i jeho štábu. Za 

komandaturou se již otvíral pohled na velkou vstupní bránu do vězeňského tábora, která 

byla zároveň strážní věží číslo 1. Byla větší než zbylých 22 věží a denně tudy 

procházela v pětistupech pracovní komanda vězňů a pomocní vedoucí z řad vězňů zde 

hlásili esesákům početní stav příchozích či odchozích z pracovního komanda. Na vnější 

straně brány byl umístěn nápis „Recht oder Unrecht – mein Vaterland!“5 a do mříže 

v bráně byl vykován památný nápis „Jedem das Seine“6. Po pravé straně od brány 

navazovala budova „bunkru“, ve které bylo umístěno dvacet cel, které byly jeden metr 

široké a dva metry dlouhé, kde se vykonával trest „uvržení do temnice“. Mnozí vězňové 

toto místo neopustili živí. Na druhé straně průjezdu se nacházely kanceláře vedení, 

odpočívárna SS-manů, místnosti Raportführera, velitele tábora a vedoucích pracovního 

nasazení. Byla zde také umístěna rozhlasová ústředna pro tlampače na „Apellplatze“ a 

pro každý táborový barák a dílnu.  

Za hlavní budovou se rozprostíral „Apellplatz“ – téměř 20 000m2 veliká nástupní 

plocha, kde se 19. července 1937 uskutečnil první „Apel“ – nastoupení všech vězňů 

Buchenwaldu, včetně těch, kteří od minulého apelu skonali7 a od té doby se tato činnost 

pořádala pravidelně dvakrát denně – ráno a večer po příchodu pracovních komand.8 

Tyto nástupy trvaly průměrně hodinu, vedení SS však z těchto nástupů dokázalo udělat 

hotové utrpení. Na druhém konci apelového náměstí byly postaveny nízké dřevěné 

baráky, kde byly umístěny výrobní dílny esesáckého podniku Deutsche 

Ausrüstungswerke, zkráceně DAW, a také vězeňská kantýna, jedna z potěmkinovských 

                                                             
5 „Právo nebo bezpráví – má vlast“ 
6 „Každému, co patří“ nebo „Každému po zásluze“ 
7 Vězni je museli dotáhnout na „Apellplatz“, aby byli započítáni 
8 HAJŠMAN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 82 
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staveb tohoto tábora. Nebylo zde totiž pořádně co kupovat a pokud ano, tak zboží bylo 

velice předraženo. Tyto dílny byly od ostatního prostoru odděleny elektrickým plotem a 

pracovalo zde na 2000 vězňů na elektrotechnických, truhlářských, zámečnických a 

vojenských výrobcích až do náletu spojeneckého letectva v srpnu 1944. Za 

„Apellplatzem“ se rozkládal velký tábor - dřevěné přízemní baráky a zděné 

jednoposchoďové bloky. Jedno křídlo těchto bloků a baráků, ložnice a jídelna, bylo 

původně určeno pro 50 až 60 lidí. V posledních dnech Buchenwaldu v těchto domech 

přebývalo až 250 lidí. V těchto blocích byli ubytováni především političtí vězňové 

všech národností, dále vězňové asociální a kriminální. Skleníky a hlavní budova 

zahradnictví ležely na východní straně tábora a vedle něho velká desinfekční stanice, 

s jejíž stavbou se začalo až v roce 1943 z důvodu velkého nárůstu počtu vězňů. Také Jiří 

Beneš o ní píše: „Umyvárny byly pro vězně z Auschwitzu přišlé veliká zvláštnost. 

Všude bezvadná čistota, dlaždičky na podlaze i na stěnách, vody mnoho a pro každého 

kousek mýdla…“. Na severu k velkému táboru přiléhal „malý tábor“, neboli karanténa, 

který se skládal z celkem dvanácti budov. Byly původně určeny pro sovětské zajatce. 

Vězni zde měli zůstat zhruba 5 týdnů, aby se zjistilo, zda mezi příchozími nejsou 

nemocní lidé. Byly bez oken a bez jakéhokoli hygienického zařízení. Nebyl zde 

vodovod, ani záchody, ani postele. Vězni spali ve čtyřech řadách nad sebou 

napěchováni do kójí. Do umýváren a na záchod musel vězeň sešplhat po hlavách 

spoluvězňů, projít blátivou cestou doprostřed tábora do umývárny a pak zas stejnou 

cestou zpět, což nepřispívalo k čistotě na bloku. Za dvojitým ostnatým drátem zde 

pobývali nově příchozí až tři týdny dokud je táborové vězeňské orgány nezaregistrovali 

podle jména, příslušnosti a povolání. Byli zde zběžně prohlédnuti táborovým SS 

lékařem, který většinu nově příchozích, pokud měli alespoň nohy a ruce, poslal na 

transport či práci. Neschopní vězni byli přeloženi na invalidní bloky nebo do velkého 

tábora. 

Třetí částí ubytovacího zařízení v táboře byl „Zeltlager“9. Zde byla ještě horší situace 

než v malém táboře, jelikož pro neustávající příliv vězňů byly uvnitř tábora vztyčeny 

dva stany, ve kterých bylo ubytováno časem až 6000 vězňů, kteří museli spát na holé 

                                                             
9 Stanový tábor 
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zemi vedle sebe, opatřeni pouhou jednou pokrývkou. Tábor se postupně přestavěl 

ilegální cestou v baráky, které měly dokonce i okna. Také ten sloužil pro nově příchozí 

jako karanténní zóna. Postupem času zde začaly vznikat pobočky vězeňských úřadů, 

jako například vězeňské pisárny nebo pracovní úřady.10 

Severozápadně od tábora byla budova lazaretu. Tak jako koncentrační tábor, tak i 

nemocnice prošla velkým vývojem. Zprvu zde stály pouze dvě dřevěné boudy, které se 

lišily od těch v táboře jen jiným uspořádáním místností, ale vězni dokázali obejít vedení 

a postupně revír rozšiřovat, aby nemocné měli alespoň kam uložit. Vývoj nenastal ale 

jen v rozloze tohoto zařízení, nicméně i v personální výměně. Zprvu vládli 

nemocničnímu revíru zločinci z povolání a jim podobní, kteří sem byli dosazeni 

vedením SS, aby vězně trápili, mrzačili, okrádali a podobně. Pro invalidy a vězně 

neschopné práce zde byly připravené injekce s fenolem, či jedem.11 Političtí vězni ale 

nakonec zde převzali iniciativu a lazaret se stal dokonce jedním z hlavních míst, kde 

ilegální organizace plánovala své kroky proti vedení. Bezvýsledný zůstal však každý 

pokus proti hroznému zjevu německých koncentračních táborů – proti pokusnickému 

bloku. Vězni sem byli dodáváni, aby jim byly infikovány ty nejhorší nemoci, jako 

pokusným králíkům. Lidé zde byli uměle nakaženi skvrnitým tyfem, břišním tyfem a 

jinými nemocemi, aby se na nich vyzkoušela účinnost nových léků, či preventivního 

očkování.12 Pro nezkušeného člověka může být překvapením, že takový tábor byl 

opatřen nemocnicí, knihovnou nebo biografem. Většinou však šlo jen o klamání 

veřejnosti. Knihovna byla až na pár výjimek plná jen vedením povolenou literaturou, 

převážně Hitlerovou „Mein Kampf“ a biograf nebyl pracovníky SS téměř využíván a 

pokud ano, tak výpůjční poplatek za staré a ohrané filmy činil 30 až 35 říšských marek a 

vstupné se pohybovalo mezi 20 až 50 feniky.13 Budovou, která byla častokrát 

zmiňovaná v dostupné literatuře i zesměšňována v časopisech vydávanými 

československými vězni po osvobození, byl nevěstinec. Tato budova směla být 

                                                             
10 ŽÁK, Deset posledních dnů – Buchenwald, s. 14 
11 Po fenolu nastává sražení krve a smrt je okamžitá. Když byl nedostatek fenolu, vstřikoval lékař 
kysličník vodičitý a nebyl-li ani ten, stačila vzduchová bublina; ULLRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 
18 
12 BENEŠ, V německém zajetí, s. 160 
13 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 52 
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navštívena pouze těmi, kteří vykazovali vynikající pracovní výkony,14 tedy ti, kdo byli 

poslušní k věznitelům. Platilo se zde poukázkami, které sloužili i na nákup v kantýně, 

ale tam nebylo tyto poukázky za co vyměnit. Pracovalo zde šestnáct vězeňkyň ze 

ženského koncentračního tábora Ravensbrück ve věku mezi 20 až 30 lety, přičemž 

každá z nich musela denně poskytnout sexuální službu průměrně pěti vězňům. Těmto 

ženám byl na oplátku slíben větší příděl stravy, lepší životní podmínky a brzké 

propuštění. Podle Jiřího Beneše však byla tato stavba navštívena pouze několikrát, 

jelikož ilegální organizace v táboře vydala generální bojkot a ti, kteří navštívili tuto 

„zvláštní stavbu“15, zpravidla pak žili jen velmi krátkou dobu.16  

2.2 Pracovní komanda 

V Buchenwaldu vězni nebyli likvidováni plynem jako v Osvětimi, či jiných táborech. 

Byl táborem pracovním, tudíž „táborem pomalé smrti“.17 SS metodicky zabíjeli vězně 

délkou pracovního dne, nedostatečnou stravou, kritickým stavem hygienických 

podmínek a otrockou prací. Z práce vězňů ale netěžilo jen vedení koncentračního 

tábora. Továrny a firmy si u SS objednávaly pracovní sílu, za kterou platily vedení 

tábora. Právě touha po zisku vedla ke zřízení koncentračního tábora právě na vrchu 

Ettersbergu. Tábor disponoval levnou pracovní silou, která přitahovala podnikatele 

nejen z Výmaru. Proti zřízení koncentračního tábora neprotestovali obyvatelé Výmaru 

ani v nejmenším, jen měli námitky proti prvotnímu jménu „Ettersberg“,18 proto byl 

změněn na „Koncentrační tábor Buchenwald, pošta Výmar“. Vězeňskou práci lze tedy 

rozlišovat na dvě kategorie19: Pracovní komanda, která byla pod dozorem SS vedena 

předákem a každý večer se vracela do hlavního tábora a venkovská komanda, která byla 

ubytována v místě svého pracoviště a jednalo se o práci v různých podnicích, velkých 

německých koncernech,20 či pobočných táborech, jako byla například Dora. Pracovní 

komanda byla různá. Patřila k nim práce v kuchyni, prádelně, skladišti, písárně, poště, či 
                                                             
14 ZÁMEČNÍK, Za hranicí lidskosti, s. 203 
15 „Sonderbau“ 
16 BENEŠ, V německém zajetí, s. 166 
17 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 23 
18 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 22 
19 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 239 
20 zvláště po vyhlášení „totální války“ od r.1942 bylo stále více vězňů nasazováno do zbrojního průmyslu; 
Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 23 
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latríně. K vyjmenovaným lehčím pracím patřila i nejvýhodnější pracovní místo 

komandovaných – zaměstnaní posluhovači u obvodu velitelství SS, takzvaní kalfaktoři. 

Ti vykonávali osobní služby důstojníkům SS a hráli velkou roli při získávání informací 

pro ilegální organizaci tábora. Mezi nejobávanější pracovní komanda patřila práce 

v kamenolomu a povoznické koloně. Kamenolom ležel západně od tábora a pracovaly 

zde stovky vězňů včetně příslušníků takzvané trestné čety. Také se mu říkalo 

„Mördergrube“21 a tak to tam také vypadalo. Jak píše Lev Sychrava ve svých 

Záznamech z Buchenwaldu, tak vězňové tlačili do svahu asi 500 m dlouhého se 

stoupáním 40 až 45 stupňů vozíky ve váze 15 až 18 metrických centů. Stávalo se, že SS 

strhávali vězňům, kteří tlačili vozíky, čepice, házeli je mimo řetěz stráží a poroučeli 

vězňům, aby si pro ně šli. Zdráhal-li se někdo, byl udeřen pažbou do hlavy. Kdo 

poslechl, byl zastřelen, protože překročil řetěz stráží. Na jiném místě kamenolomu 

sráželi vězně z náspu a potom je stříleli. SS dostávali za každého zastřeleného 

dovolenou a prémii, zvláště šlo-li o Rusy.22 Také publikace Buchenwald varuje se o 

tomto místě zmiňuje: „V tomto komandu se vynucovala nejtěžší otrocká práce, a to od 

vyčerpaných lidí, kteří byli vystaveni všemožnému týrání a šikanování. Mnoho vězňů, 

kteří se vedení tábora znelíbili a byli mu nepohodlní, tam bylo přeloženo, aby byli 

vyřízeni, „zlikvidováni“.“ Práce v povoznické koloně nebyla o nic lehčí. Byli do ní 

zařazeni výlučně židovští vězni, kteří po 10-15 mužích tahali těžké povozy poháněni 

bičem SS-manů. K dokončení dehumanizace museli vězni ještě k tomu zpívat. 

Jednou z výjimečností koncentračního tábora Buchenwald byla také existence dvou 

prominentních komand – hasiči a „Lagerschutz“, neboli táborová policie. Tato komanda 

byla složena z 20 až 30 mužů23  a byla výhradně v rukou německých politických vězňů. 

Zřízena byla v roce 1942, kdy se nacisté snažili uvolnit co nejvíce jednotek SS pro 

frontu. Komandům připadlo tedy na starost střežení vězeňských skladišť a kuchyní, 

umisťování nových vězňů na bloky a noční hlídky tábora. Později, v létě 1944, byly do 

těchto komand připuštěny i jiné národnosti, jako například Češi, Poláci, Francouzi či 

Rusové. Obě skupiny požívaly značných výhod – bydlely v pohodlných zvláštních 

                                                             
21 doupě/ jáma vrahů 
22 SYCHRAVA, Záznamy z Buchenwaldu, s. 38 
23 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 160 
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blocích a měly zvláštní stravu.24 Jiří Beneš se při krátké návštěvě tohoto tábora v roce 

1943 podivoval nad skutečnou autonomií této policie. Podle něj by v koncentračním 

táboře Osvětim nic takového možné nebylo. Na rozdíl však od pobočného tábora Dora 

se ilegální organizaci podařilo do těchto míst dosadit vězně politické namísto 

„zelených“ s označením profesionálních zločinců. Táborová policie měla dokonce právo 

trestat, koho se jí zlíbilo, potažmo podle instrukcí organizace. Na popud této policie 

mohl být vězeň třeba vsazen do trestné roty v kamenolomu nebo mu být vyplaceno 

ranami holí. „Pro nás nově přišlé bylo velmi zajímavé, že esesmani a lágrová správa 

nezasahovali do vnitřních věcí vězňů ani tam, kde vězni se rozhodli potrestat osoby, 

které sloužily esesmanům, nebo které týraly jiné vězně, aby se zalíbily esesmanům.“25 

2.3 Označení vězňů a jejich životní podmínky 

Vznik buchenwaldského tábora názorně ukazuje, jak se Hitlerova vláda svých 

politických odpůrců obávala. Tábor byl původně založen právě pro politické vězně 

Německa, i když za ostnaté dráty koncentračního tábora nacisté shromažďovali vězně 

nejrůznějšího charakteru, často i protikladného politického smýšlení, doufajíc ve vznik 

rozkolu mezi vězni. Žili zde a umírali vedle sebe lidé z téměř celé Evropy – politici, 

profesoři, funkcionáři, evangeličtí faráři, katoličtí duchovní, vědci, spisovatelé, umělci, 

dělníci, rolníci, drobní řemeslníci i různé kriminální živly. Co se týče antifašistů, jejich 

pronásledování se stalo masovým aktem po požáru Říšského sněmu 27. února 1933. Již 

28. února 1933 si nacisté vymohli u říšského presidenta nařízení „na ochranu národa a 

státu“, které umožňovalo uvalit ochrannou vazbu policejními orgány na neomezenou 

dobu a jež se uskutečňovala v koncentračních táborech.26 Zlomení každého náznaku 

odporu proti válečné politice Německa považovala nacistická vláda za jeden z 

rozhodujících předpokladů pro válku. První z nich dorazili do Buchenwaldu již 27. 

července 1937.27 Byli označováni červenými trojúhelníky na vězeňských šatech a tímto 

symbolem byli označováni stoupenci nejrůznějších směrů, jako například sociální 

demokraté, duchovní, ale i vězňové, kteří se provinili proti hospodářským nařízením, či 

                                                             
24 HAJŠMAN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 300 
25 BENEŠ, V německém zajetí, s. 163 
26 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 21 
27 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 63 
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bývalí příslušníci SA, kteří věděli příliš mnoho o metodách režimu.28 Nejpočetnější 

složkou byli němečtí komunisté, z nichž mnozí z nich byli zatčeni už na jaře 1933, takže 

za ta léta věznění měli nejbohatší zkušenosti z života za ostnatým drátem, jak vyjít se 

svými vězniteli nebo jak se zachovat v různých kritických situacích. 

Druhou významnou složkou v Buchenwaldském táboře byli takzvaní „zelení“. Byla to 

ta část vězňů, která v roce 1937 byla donucena vystavět tábor Buchenwald a která byla 

nejbližší vedení SS, jelikož byla složena z několikanásobných vrahů, zlodějů a lupičů.29 

Z této skupiny lidí nabíralo vedení tábora udavače a právě tyto lidi dosazovali do 

vedoucích pozic lazaretu, zásobovacích komand, či kápů, neboli vězeňských 

funkcionářů. 

Na jaře 1938 dopravili esesáci do Buchenwaldu kategorii vězňů, která byla označena 

černými trojúhelníky. Jednalo se o takzvané „asociály“ nebo „práce se štítící“ a patřili 

sem různí kapesní zloději, neplatiči alimentů, alkoholici, cikáni nebo třeba jen lidé, kteří 

v době zatýkací akce zrovna rozvázali pracovní poměr s jedním zaměstnavatelem a ještě 

si nenašli práci jinou.30 

Další kategorií v táboře byli Židé, kteří byli označeni žlutým trojúhelníkem překrytým 

červeným nebo jinak barevným, takže vznikl útvar, který měl připomínat Davidovu 

hvězdu. Na každodenních apelech měli své vykázané místo u brány,31 hned u jednotek 

SS a dostávali většinou ty nejtěžší práce v táboře, nejhorší stravu, nejubožejší ubytování 

a bylo jim odpíráno lékařské ošetření.32 První z nich byli dopraveni na jaře 1938 a poté 

se příliv vězňů židovského vyznání už prakticky nezastavil. Jeden z největších příchodů 

byl po Křišťálové noci v listopadu téhož roku, kdy do tábora bylo dopraveno na 10 000 

židovských vězňů, čímž se počet vězňů zvýšil na 18 105 mužů.33 

                                                             
28 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 125 
29 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 124 
30 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 124 
31 HAJŠMAN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 95 
32 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 128 
33 Valka.cz 
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Dále zde byli trojúhelníky fialové, růžové a modré. „Fialoví“ byla další početná skupina 

vězňů, což byli takzvaní „bibelforšeři“, neboli vykladači bible. Zpravidla to byli 

Svědkové Jehovovi, kteří byli nacistickým režimem pronásledováni stejně jako jeho 

političtí odpůrci. Lidé to byli většinou stateční a poctiví a sídlili ve dvou blocích. Celý 

jeden blok náležel vězňům s růžovým trojúhelníkem, tedy lidí homosexuálních. Také 

modrých bylo v táboře několik, což byli lidé, kteří emigrovali, nebo měli v úmyslu 

emigrovat, ale byli zadrženi na hranicích.34 

Tábor řídila velmi početná hierarchie SS-manů, ale na takové nárůsty, jako například 

příchod židovských vězňů v listopadu 1938 nebyla táborová správa připravená. Josef 

Plojhar píše ve své publikaci, že jednak by to vzhledem k jejich nepříliš velkým 

schopnostem a inteligenci pro ně bylo objektivně nezvládnutelné, jednak neměli ani 

trochu chuť to zvládat, protože to byli většinou povalečského založení, štítili se práce a 

raději se věnovali svým zábavám. 

Okrádání a šetření na vězních se projevovalo i na denní stravě vězňů. Dehydratace nebo 

vyhladovění bylo častou smrtí v tomto koncentračním táboře. Denní příděl jídla se 

skládal ráno z černé, neslazené kávy nebo zatuchlé polévky. V poledne polévka 

„Eintopf“ z tuřínu, špenátu, trav nebo šrotu pro dobytek, někdy i brambory, nicméně 

napadené mandelinkou bramborovou či nahnilé, s čtvrtlitrem „nedefinovatelné“ 

tekutiny, které se říkalo omáčka. K večeři byla černá, hořká káva, syrová ředkev, mrkev 

nebo kysané zelí. Dvakrát týdně kolečko salámu vyrobeného ze střev nebo krve. K tomu 

dostávali vězňové denně 250g margarinu a nejvýš 750g, ke konci pak 300g chleba, 

často nastavovaný dřevěnými pilinami.35 

2.4 Národnosti v táboře 

Už  na podzim 1938 začali do koncentračního tábora přicházet i čeští vězni. Jednak šlo 

o transporty Čechů, kteří byli pozatýkáni už po 15. březnu 1939, prozatím vězněni 

v Dachau, jednak šlo o oběti zatýkání ze září 1939. Převážně to byli komunisté, lidovci, 

sociální demokraté i národní socialisté. Jednalo se spíše o rukojmí a jako s rukojmími 
                                                             
34 ULLRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 9 
35 ULLRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 38 
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s nimi bylo tak i zacházeno. Nejdříve nazývaní „Ehrenhäftlinge“36, později 

„Protektoratshäftlinge“37, nabývali zprvu velkých výhod a byli odlišeni červenou 

páskou na rukávě. Výhody, která tato skupina měla možnost si nechat narůst vousy, 

delší vlasy, psát domů jednou týdně38 a především nemuseli pracovat a nevztahovali se 

na ně táborové tresty. Byli trnem v oku nacistům, proto byli buďto likvidováni nebo 

přesunuti ke skupině politických vězňů. Zbylým prominentním vězňům byla odebrána 

možnost nepracovat v období totálního nasazení, tedy od jara 1942 byli všichni zahrnuti 

do práce.39 Anglický parašutista Christopher Burney popsal své zkušenosti 

z Buchenwaldu, když byl od začátku roku 1944 až do osvobození jeho zajatcem, ve své 

knížce The Dungeon Democracy. Mimo jiné zde seznamuje své čtenáře, jak se mu Češi 

jevili a jaký měli vztahu k ostatním národům. Podle Burneyho si Češi na svém bloku 20 

zařídili svůj život co možná nejmírumilovněji a nejvýhodněji. Zásoby rozdělovali mezi 

sebou a šetřili s nimi. Žili mezi sebou pohromadě komunisté i nekomunisté. Zároveň 

říká, že neschopnost dělat kompromisy je vadou Slovanů, ale Češi tou vadou netrpí, 

naopak, dělají kompromisy přespříliš. Češi byli podle Burneyho nejvýraznější mezi 

všemi národy, jelikož jsou důmyslným národem, nenávidí zahálku, ale zdá se, že často 

pracují jen pro práci. Ve dvou nejlepších komandech – tlumočníci a 

„Ahnenforschung“40 byli zaměstnaní například čeští malíři Emil Filla, Vilém Mucha, 

Zdeněk Alda a Josef Čapek.41 Český národ nedbá ani, že když pracuje, prospívá 

nepříteli. Pracuje více, než musí. Hlavním rysem, kterým se vyznačoval, byl vyvinutý 

pud pomáhat jeden druhému a vůbec všem trpícím.42 

Necelý měsíc po příchodu českých vězňů dorazil také první transport s 2098 Poláky. 

Byli ubytováni ve stanovém táboře i přes chladné počasí a otřesné hygienické podmínky 

a téměř okamžitě se mezi nimi začíná šířit úplavice. Nápor této choroby ustal až na 

v lednu 1940, kdy z celkového počtu Poláků zbylo pouhých 600. Do té doby byla 

                                                             
36 Tzv. „Čestní vězni 
37 Tzv. „Protektorátní vězni“ 
38 zatímco ostatní jednou měsíčně 
39 HAJŠMAN, V drápech bestie: Buchenwald, s. 101 
40 v budově za blokem č.50 pracovala malá skupina vězňů na zkoumání, vymýšlení a vyhotovování 
rodokmenů esesmanů, aby mohli prokazovat svůj urozený původ, které umělecky zpracovávali 
41 VALTER, Ostnaté vzpomínky, s. 81 
42 ULLRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 373 
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všechna mrtvá těla zpopelňována v pojízdných krematoriích na apelovém náměstí. Po 

napadení Sovětského svazu 22. června 1941 byl najednou tábor zaplaven Rusy. 18. října 

přišel do tábora první transport 2000 sovětských zajatců a od té doby se transporty 

nezastavily. Na konci roku 1941 se jich v táboře nacházelo 7911. 

Velké změny, i když zprvu jen pozvolné, se začaly dít v roce 1942, kdy se mezinárodní 

odbojová skupina začala organizovat. Stalo se tak díky více příznivým podmínkám. 

Začátkem února byl například odvolán z úřadu sadistický Karl-Otto Koch a místo něho 

nastoupil také mnohonásobný vrah, avšak člověk, který si dovedl počínat mnohem 

taktičtěji než Koch, SS-Oberführer Hermann Pister.43 Odvolání Karla Kocha 

doprovázelo vyšetřování stížností ze strany německé buržoazie, které mimo jiné 

odhalilo vraždu jednoho z SS-Hauptführerů tábora, který se dostal pod ruku vedoucího 

lazaretu Hauptscharführer Martina Sommera.44 Vedení za viníky označilo „zelené“, 

tedy skupinu kriminálních živlů, kteří byli esesáky často dosazováni do vedoucích 

pozic. Političtí vězni využili této příležitosti k nahrazení alespoň části těchto míst a 

postupem času svůj vliv rozšiřovali.  

Rok 1943 byl ve znamení zvyšování počtu vězňů v Buchenwaldu. K sovětským 

transportům přibyli jugoslávské, italské i francouzské. 12. března 1943 byla uvedena do 

provozu zbrojovka Gustloff Werke v táboře a také 27. srpna byl vypraven první 

transport do pobočného tábora Dora. Tento pobočný tábor se stal pro vězně horoucím 

peklem. V táboře byla umístěna výroba odvetných zbraní, především německý národ 

upínal své naděje k nově v tajnosti vyvíjeným zbraním V-1 a V-2. Jak se píše 

v publikaci V drápech bestie: „Pouhé jméno Dora budilo v duších lidí hrůzu. ‚Půjdeš do 

Dory!‘ – znamenalo tolik jako dříve ‚půjdeš přes rošt!‘, jistou smrt a před smrtí hrozné 

trápení.“.45 Podle Hajšmana už v říjnu 1943 bylo v tomto podzemním táboře 

zaměstnáno přes 30 000 vězňů. 

Do osvobození tábora 11. dubna 1945 ještě zbývalo bez mála dva roky a častými 

transporty se tábor nebezpečně přeplňoval. Jen díky disciplíně, která byla z velké části 

                                                             
43 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 120 
44 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 120 
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zavedena ilegální organizací vězňů, dokázal tábor fungovat bez velkých výkyvů. 

V lednu 1944 přijíždějí do tábora například Norové, v květnu zas maďarští vězni, a tak 

v září 1944, započítáváme-li i venkovská komanda se v táboře nacházelo 84 505 vězňů 

a v březnu následujícího roku 86 232.  

Není se tedy čemu divit, že po osvobození našly americké a britské armády v táboře 

osazenstvo složené z 4380 Rusů, 3800 Poláků, 2900 Francouzů, 2105 Čechů, 1800 

Němců, 1240 Maďarů, 622 Belgičanů, 570 Jugoslávců, 550 Rakušanů, 324 Holanďanů, 

242 Italů a 1467 Španělů a jiných národností. Celkem tedy 20 000 vězňů.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 618 
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3 Odbojová činnost 

Hrůzy, které se děly za ostnatými dráty koncentračních táborů, nejsou pro člověka, 

který je nepoznal z vlastní zkušenosti, snadno pochopitelné. Obraz o vnitřních 

poměrech si lze jen velmi těžko vybavit i přesto, že vzpomínkových materiálů je hodně. 

Jsou však často velmi rozporuplné, zejména v problematice odboje. Často se dozvídáme 

o antifašistických aktivitách hned od počátku vzniku koncentračních táborů,47 avšak 

podmínky pro tuto činnost nebyly zdaleka tak příznivé. V období od roku 1933 až 1939 

sloužili tábory hlavně k potlačení vnitřních odpůrců režimu. Jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, vězni političtí byli přesunuti na vrch Ettersberg už v červenci a 

srpnu 1937 z koncentračních táborů Sachsenhausen, Lichtenburg a Sachsenburg. Byla 

to především řada německých komunistů, kteří byli zatčeni po převzetí moci nacistickou 

stranou.48 Zprvu nebylo možno ani pomyslet alespoň na minimální formu odporu. Vězni 

byli nuceni za nelidských podmínek a ve velmi krátké době vystavět a připravit tábor na 

první válečné transporty.  

3.1 Vznik a vývoj ilegální organizace 

Od roku 1939 začínají do Buchenwaldu přicházet vězňové, se kterými již 

„starousedlíci“ navazovali první spojení. Po vypuknutí války byl v táborech nastolen 

vražedný režim k vyhubení vedoucích a potažmo nebezpečných složek obyvatelstva 

obsazených zemí.49 V této chvíli byla ilegální organizace zcela v rukou německých 

komunistů.50 Vedení SS se snažilo omezit vliv politických vězňů, a tak skupina zločinců 

z povolání byla často upřednostňována a jejich přestupky vůči ostatním vězňům 

přehlíženy. Jedna z nejvíce deprimujících skutečností na koncentračních táborech byla 

ta, že zde nacisté vykonávali svou hrůzovládu prostřednictvím vězňů.51 Již na konci 

třicátých let52 esesáci sami vytvořili vězeňskou táborovou správu, která běžela paralelně 

s tou oficiální nacistickou. Měla za úkol nejméně příjemnou část práce – s vězni. 

                                                             
47 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 136 
48 PLOJHAR, Výmar ‒ Buchenwald, s. 136 
49 ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, s. 5 
50 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 327 
51 ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, s. 123 
52 KOSATÍK, Ferdinand Peroutka, pozdější život (1938‒1978), s. 37 
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Skládala se z „nejstaršího“ tábora a jeho zástupců, dále z vedoucích bloků a světnic.53 

„Nejstarší“ tábora spolu s „nejstaršími“ bloků například denně připravovali sčítací 

„Apel“. Pracovní komanda měla zas své „kápy“ – vězeňské funkcionáře, kteří vydávali 

pokyny prostřednictvím takzvaných předáků.54 Tato správa měla sice vazby na vedení 

tábora, avšak její činnost se s přibývajícími roky řídila stále víc vlastními pravidly.  

Po ztroskotání bleskové války na přelomu 1941-1942 vyvstává nutnost přizpůsobit 

hospodářství Německa perspektivě dlouhé vyčerpávající války. Postavení vězňů se 

v tomto okamžiku mění. Doposud SS viděla v lidech dopravovaných jednotlivě nebo 

hromadně do tábora především důvod své existence – viděla v nich živočichy, které je 

potřeba vyhlazovat. Tíseň z nedostatku pracovních sil ve výrobě zbraní a válečného 

materiálu dohnala vedení koncentračních táborů k nasazení maximálního počtu vězňů 

do zbrojní výroby. Koncentrační tábory byly podřízeny hospodářské správě SS. I když 

se pohled nacistů na vězně změnil jen minimálně, pro vězně to představovalo jisté 

uvolnění. Když tedy v Buchenwaldu alespoň části vězňů bylo umožněno určité 

přežívání, znamenalo to mimo jiné, že se plynule tvořili skupiny vězňů, které toto 

kolektivní přežívání měly zajistit. 

Později v roce 1942 je vystavěn „malý tábor“ z důvodu překotného vzestupu počtu 

vězňů. Tímto místem, kde životní a zdravotní poměry byly nepředstavitelné, musel 

projít následně každý vězeň, který přišel, neboť byl vystavěn jako karanténa pro nově 

příchozí. Jen málokdo se tomuto místu vyhnul. „Malý tábor“ byl vystavěn mimo jiné na 

popud politických vězňů, kteří upozornili vedení tábora, že když přijde nové komando a 

půjde rovnou mezi vězně, nemoci, které si s sebou přivezli, se okamžitě rozšíří a to i na 

rodiny nacistů, které měly vystavěné domy uvnitř Buchenwaldu. Vedení rádo souhlasilo 

s tím, že si vězni tyto karanténní bloky také pohlídají.55 Jak je zmiňováno v mnoha 

publikacích, tak vedení SS bylo mdlého charakteru, k čemuž patřil často alkohol, lenost 

a okrádání vězňů. Slabostí esesmanů využívali političtí vězni všelijak. Postupně 

dosazovali „své“ lidi do důležitých míst, aby měli možnost ovlivňovat chod tábora. 

                                                             
53 nelze chápat ve věkovém slova smyslu, nýbrž jako název určité funkce 
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55 VALTER, Ostnaté vzpomínky, s. 60 
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Když se „malý tábor“ dostal pod pravomoc „červených“, pracovní statistika56 začala 

ihned zjišťovat, zda nově příchozí jsou důvěryhodní, zda nemají nějaké vztahy k SS, či 

zda nebudou prospěšní pro odbojovou činnost v budoucnu. Jak se píše v publikaci 

Buchenwald varuje: „Elektroinženýři, slaboproudaři byli ihned podchyceni, přiděleno 

jim bylo pracoviště na montáži řídícího zařízení na zádi torpéd a bylo přikázáno všemi 

prostředky zpomalovat výrobu, například měnit napětí v okruzích přijímacích aparátů 

po kontrole, poškozovat řízení elektrických zdrojů atd.“57 Vězni, kteří se propůjčili 

k práci ve statistickém oddělení a vězeňské písárny, povážlivě překračovali etickou 

mez, neboť výběrem na bloku procedura nekončila. Esesmani přenechávali zpravidla 

sestavování seznamů jmen na pracovní komanda a transporty těmto vězeňským 

funkcionářům. Je pochopitelné, že výběr určitého počtu lidí z ubikací závisel na osobě, 

která dané výběry prováděla. Tato osoba na transport pak nevyvolila takové, k nimž 

měla kladný vztah. Každá skupina, národ nebo organizace tedy měly veliký zájem, aby 

ve funkcích, kde se o složení transportů smrti nebo o zařazení do lepších komand 

rozhodovalo, měly své lidi.58 Ferdinand Peroutka na konci čtyřicátých let napsal: 

„Nepřihodilo se, aby na takový transport smrti byl poslán komunista, leda měl-li být 

potrestán za to, že se dopustil úchylky proti pravověrnosti. Jinak komunista byl dobře 

ochráněn před takovým překvapením a mohl klidně spát… Jedna diktatura snadno se 

učí zlu od druhé. Zde komunisté bez rozpaků přijali z rukou nacistů tento osvědčený 

vyhlazovací prostředek. Vítězství komunismu nad nacismem v mnoha případech 

znamená jen tolik, že kat dostal jinou uniformu.“59 

Období od léta 1942 do osvobození v dubnu 1945 řadí publikace Buchenwald varuje do 

třetí etapy odboje.60 Především zde zvýrazňuje velký rozvoj v ilegální organizaci až 

k založení Mezinárodního táborového výboru v roce 1943 a jejího získávání prostředků 

jak personálních, tak vojenských. Vývoj této organizace byl zprvu, jak již bylo zmíněno 

v minulé kapitole, velmi pozvolný, z důvodu velkého počtu udavačů mezi vězni. 

Vítězstvím politických vězňů nad těmito udavači, takzvanými „cinkry“ vydává Josef 
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57 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 294 
58 ZÁMEČNÍK, To bylo Dachau, s. 270 
59 KOSATÍK, Ferdinand Peroutka, pozdější život (1938‒1978), s. 40 
60 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 327 
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Ullrich za vrcholnou událostí táborového života, neboť rozhodla, jaký režim bude 

v buchenwaldské samosprávě vládnout. Došlo k tomu de facto z ješitnosti udavačů 

samých, neboť si byli příliš jisti přízní velitele tábora, a tak začali být drzí vůči nižším 

dozorcům SS a ti sami měli následně zájem o jejich odstranění.61 Přesto se komunisté 

organizovali za velmi obtížných podmínek. Scházeli se v malých skupinkách 

s rozestavěnými hlídkami, aby mohli být včas varováni před blížícími se SS-many a 

schůze mohly být jen krátké, několikaminutové. Konaly se například na staveništi, ve 

skladu, či v táborovém lazaretu. 

Není náhodou, že na půdě revíru vznikaly odbojové složky antifašistické organizace. 

Nejednou poskytl přístřeší pro ilegální setkání. Právě zde v úzkém kruhu vězňů, kteří se 

mezi sebou znali, pořádali diskuse a připravovali programy, jelikož sem hlídky SS 

zavítaly jen zřídka.62 Táborová nemocnice byla původně ovládána „zelenými kápy“, 

kteří například brali peněžní nebo věcné úplatky za přijmutí na lůžko. Po „personální 

výměně“, která nastala v táboře v roce 1942,63 byl na popud antifašistů do funkce 

„kápa“ nemocnice dosazen Walter Krämer64.65 Jelikož říšský vůdce SS, Heinrich 

Himmler, potřeboval v táborech efektivní pracovní sílu, podařilo se politickým vězňům 

prosadit v táboře například očkování proti častým nemocem v koncentrácích nebo 

zlepšit přísun léčiv, ať už za zády SS-manů připisováním dalších položek do 

objednávkových listů, či nákupem za vlastní prostředky, vše pod heslem „zachování 

pracovní síly“. Dokonce bylo v letech 1940 – 1941 k areálu lazaretu přistavěn druhý 

operační sál, aby bylo skoncováno s nuznými poměry na chirurgickém oddělení. Tato 

stavba nebyla vedením SS vůbec schválena a vystavěna byla z materiálu, který vězni 

sehnali po táboře nebo na venkovských komandech. Vybavení, jako třeba věšák na šaty 

nebo rentgenový přístroj, muselo být pořízené též z vězeňských prostředků. 

                                                             
61 ULLRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 29 
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Ilegální organizace, v jejímž čele stáli dlouholetí komunističtí funkcionáři jako 

například Walter Stöcker, Theo Neubauer, Albert Kuntz nebo August Thöne, si podle 

publikace Buchenwald varuje hned zpočátku vytyčila za úkol66: 

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

2. Organizování masově politické práce, agitace a propagandy 

3. Ochrana proti nebezpečí špiclovství67 

Později v roce 1943 přibyly k těmto úkolům další dva – Organizování sabotáže na 

místech, kde byli vězňové nasazeni na práci a rozvíjení kulturní činnosti. 

3.2 Sabotáž v táboře Buchenwald 

Organizovanou sabotáž ve zbrojní výrobě lze jen těžce prokázat. Sabotovali jedinci i 

celé skupiny a mnoho lidí bylo za tuto činnost popraveno. Za sabotáž byli potrestáni i 

vězni, kteří tuto činnost udělali nezáměrně, jako například v pracovním komandu KZ-

Kommando Kaufering IV, kde bylo odsouzeno pět židovských vězňů oběšením za 

„sabotáž“ – vězni roztrhali kus přikrývky na zhotovení onucí.68 Nejvíce se sabotážní 

činnost v táboře Buchenwald vyskytovala v továrně Gustloff-Werke. Zbrojovka byla 

uvedena do provozu 12. března 1943 a ilegální výbor hned od počátku dosazoval „své“ 

lidi do procesu výroby. Nacistické vedení vkládalo do této továrny i do podniku 

Deutsche Ausrüstungswerke umístěným také v táboře velké naděje. Vězni vědomým 

plýtváním připravili německé hospodářství o velké množství vzácných surovin, 

především barevných kovů. Josef Plojhar uvádí ve své knize příklad dodávek z továrny 

Gustloff-Werke: „Továrna měla měsíčně dodávat 55 000 automatických pušek vzoru 

G43. Ve skutečnosti však buchenwaldský závod dodával zlomek tohoto množství. 

Například v březnu 1944 vyexpedoval 3000 pušek, v dubnu 6000, v květnu 9000, ale 

v červnu pouhých 600 pušek.“69 Josef Ullrich též zmiňuje zvláštní období v táboře, kdy 
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kvůli úbytku proudu byl den odpočinku přesunut z neděle na čtvrtek. Nedostatek byl 

zapříčiněn tím, že vězni pracovali též na výrobě elektrických ponorných vařičů, které 

pak pašovali pro ostatní do tábora. Ty pak využívali na vaření surovin, které dostávali 

v balících z domova, aby si zpestřili nuznou táborovou stravu.70 Pracovní komanda 

nejenom mařila výkon továrny, ale po přijmutí dalšího úkolu koncem roku 1942 a 

začátkem 1943 obrany proti nebezpečí likvidace vězňů, tj. vytváření vojenské 

organizace, začala přispívat do výzbroje ilegální organizace v táboře.71 Podle soupisu 

publikace Buchenwald varuje, měli antifašisté díky své iniciativě před osvobozením 

v dubnu 1945 k dispozici 91 pušek s asi 2500 náboji, 1 lehký kulomet s 2000 náboji72, 

16 německých rukojeťových ručních granátů, 20 drobných střelných zbraní, 150 

bodných a sečných zbraní a 200 zápalných láhví ve skrýších rozmístěných po táboře.73 

3.3 Kulturní činnost – „Doch stets ein frohes Lied erklingt“ 

Vězeňské podmínky v táboře a celé působení SS měly jeden cíl: ubít v člověku všechny 

city, zbavit ho jeho lidské důstojnosti a učinit z něho tvora, který se stará jen o sebe a 

sám sebe chrání za každou cenu, i kdyby jeho nejbližší umírali po stovkách. Také při 

vstupu na tzv. „Caracho-Weg“ vítal vězně poutač s tímto nápisem a podnápisem „doch 

stets ein frohes Lied erklingt“74, který měl umocňovat dojem na příchozí vězně z jejich 

bezvýznamnosti. Tato „veselá píseň“ zněla v nejhorších pracovních komandech 

lidských povoznických kolon, pěla i na nástupech vězňů na „Apellplatze“, kde nacisté 

zorganizovali z vězňů a zabavených dechových nástrojů táborovou kapelu.75 Avšak 

díky uvězněné inteligenci v táboře nebyla nikdy vůle kulturně přispívat zašlapána nebo 

vězňům znechucena. V lidech žila myšlenka, že umění a literatura jsou účinné zbraně 

proti nacistickému barbarství. Byla to jedna z mála možných cest, jak si zachovat 

určitou osobnost a individualitu. Největší rozvoj kultury, i když jen ve skleníkových 

podmínkách, byl ve dvou posledních letech před osvobozením, i když básně, písně i 
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obrázky byly vytvářeny již od vzniku tábora. Známé jsou například skici vězněných 

Josefa Čapka a Emila Filly. Vězni si také po nedělích na bloku složili satirickou píseň, 

která glosovala vznik Protektorátu Čechy a Morava: 

Však to víte, jak to v světě chodí, 

O mrtvolu když se začnou rvát, 

Rozkrade se, co se rozkrást nechá, 

A ze zbytku je Protektorát. 

Začátky kulturní činnosti byli ve formě literárních a kabaretních večerů na patologii, 

revíru a ve skladištích, kam hlídky SS zavítaly zřídka. Uváděly se zde ukázky z moderní 

i klasické literatury, ať už dovezené nebo potajmu opsané z táborové knihovny. Brzy se 

však mezi čtením našel čas i na rozvíjení programu ilegální organizace.76 Na Vánoce a 

na Nový rok 1943/1944 byla uvedena na patologii dokonce opera „Buchhäuser oder 

Läusekrieg auf der Waldburg“77.78 Kulturnímu rozvoji přispěla i snaha SS po zvýšení 

pracovní výkonnosti vězňů výstavbou velké dřevěné budovy sloužící jako biograf. 

V kinosále byly promítány nacistické filmy a filmové týdeníky o postupu nacistických 

armád, ale také se zde od zimy 1943-1944 organizovaly kulturní pořady, které 

předváděla skupina politických vězňů z různých národů.79 Ilegální organizace ihned 

také ustanovila mezinárodní výbor pro pořádání kulturních estrád, který často 

ovlivňoval blokové pořady.80 Dokonce 1. května na místě mezi skladem vězeňského 

šatstva a prádelnou byl pořádán poprvé v táboře prvomájový projev.81  

Ani Češi v tomto odvětví nezaostávali. Právě zásluhou Čechů byl založen jazzový 

orchestr, který byl nejprve složen jen z Čechů, později byl rozšířen i o francouzské, 

holandské a německé hudebníky. Dále byl v táboře založen smyčcový orchestr a 
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mužský pěvecký sbor, který čítal zhruba 40 členů, po jehož vzoru si vytvořily skoro 

všechny národnosti sbory své. Notové party byly poskládány z toho, co si kdo 

pamatoval nebo co prošlo nacistickou poštovní prověrkou v balících z domova.82 Také 

byla vytvořena zvláštní kulturní skupina „Bohema“, která jednak připravovala 

mezinárodní vystoupení, tak i nedělní odpoledne na českých blocích.83 

Čeští političtí vězni se v Buchenwaldu začali organizovat po vzoru ostatních nejprve 

v rámci menších kroužků, tedy lidí vzájemně se znajících z domova. Později podle 

ubikací, pracovních komand až nakonec podle krajů. Myšlenka jednotné organizace 

Čechů v táboře bez rozdílu politického smýšlení vznikla už v roce 1943,84 nicméně 

výbor Národní fronty Čechů a Slováků byl založen až o rok později 15. března na 

táborové patologii, která byla poměrně bezpečná před nechtěnými návštěvami. 

Kopíroval hierarchii Mezinárodního vězeňského komitétu, který byl v Buchenwaldu 

ustanoven v roce 1943 a kterému předsedal Němec Walter Bartel.85 I program 

organizace korespondoval s tím mezinárodním – hlavní úkoly organizace bylo chránit 

členy před tyranií SS, organizovat sabotáž, kulturně se zapojovat, pomáhat druhým, 

tedy i slabým a nemocným, ukázat jim všechny možnosti, jak v táboře dožít konce 

války a soustavně informovat členy o událostech zvenku.86 Český národ byl zařazen 

spolu s vězni ze Sovětského svazu, Polska, Jugoslávie, Němci a dalšími do slovansko-

německého sektoru. V románském sektoru pracovali antifašisté z Francie, Belgie, Itálie 

a Španělska.87 Na blocích byli určeni političtí vedoucí, ti si určili důvěrníky 

jednotlivých světnic a ti zas důvěrníky jednotlivých stolů. Jednotliví političtí vedoucí se 

navzájem znát neměli z důvodu konspirace, ale postupem času se často spojovali 

k provedení různých akcí.88 V čele českého komitétu stál Emil Hršel za KSČ, dr. Alois 

Neumann za národní socialismus, dr. Dufek, bývalý agrární poslanec, František Tymeš 

za sociální demokracii, Vojtěch Holeček za národní demokracii a dr. Dionisius 
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Polanský za stranu lidovců (KDU).89 Mezinárodní komitét přenechal jednotlivým 

národům část moci, ale jednalo se spíše o jeho „prodlouženou ruku“. Zástupcem za 

český národ zde byl Květoslav Innemann, československý politik Komunistické strany 

Československa a poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSR.90 

3.4 Vězeňský systém zpravodajství 

K táborové beznaději také velmi přispívala velká dezinformovanost, nebo úplná absence 

zpráv z venku. Vězni samozřejmě si mohli kupovat noviny německé, prostřednictvím 

SS správy nebo v kantýně. Kromě toho byl každý večer zapojen přijímač pro celý tábor, 

který oznamoval zprávy říšské branné moci.91 Jednalo se nicméně o zprávy 

propagandistické, pozměněné nebo neúplné. Proto dlouhý čas jediným zdrojem nových 

informací byli příchozí vězni, kteří byli hned po příchodu dotazováni na novinky 

z domova i ze světa, co slyšeli v jiných táborech, koho kde viděli, s kým seděli a jaké 

jsou pracovní podmínky vně Buchenwaldu. Každá z těchto informací byla pak rozšířena 

do tábora spontánně působícím informačním systémem, označovaný také jako „šeptaná 

propaganda“. Tyto zprávy velmi rychle oběhly celý tábor a často se vraceli ve 

„vylepšené podobě“.92 Jelikož se zprávy mohly dostat k nesprávným uším, ilegální 

organizace využila vzniklé příležitosti nově zřízené vězeňské samosprávy a vtiskla 

informačnímu systému jistý řád. Vedoucí na jednotlivých blocích předávali informace 

systémem důvěrníků vedoucím světnic a ti zas vedoucím stolů. V rámci těchto skupinek 

seděli spolu jen vězni, kteří se navzájem znali a mohli tak rozebírat přicházející 

zprávy.93 Zvláště zpočátku docházely zprávy opravdu pomalu. Zpravodajská služba 

byla ale stále zdokonalována, až například Stalinovy rozkazy k 1. květnu 1944, které 

vycházely v sovětských časopisech v předvečer 1. května, byly již prodebatovány 

prvního května ráno na schůzi organizace.94 
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Dalším zdrojem informací byla komanda vězňů, kteří pracovali mimo prostor tábora. 

Leckdy tak měla možnost zaslechnout část zpráv z rádia, nebo si všimnout podmínek, 

v jakých žilo civilní obyvatelstvo, často i přinášela letáky shazované americkými a 

anglickými letci.95 Jaroslav Hájek si v roce 1942 poznamenal, že hlavními živiteli 

táborového zpravodajství byla právě tato komanda. Systém prý pracoval bez závad. 

„Někdy se jim podaří slyšet i ruský rozhlas. A tak zajímavé zprávy ať již politické, 

vojenské i hospodářské se během hodiny dovedou rozptýlit po celém táboře. Jsou 

jedinci, kteří i po pracovní dřině nejsou líní donést zprávu na jiný blok.“96 Venkovní 

pracovní komanda nebyla ale jediná, která měla přístup k rádiovému vysílání. První 

skupina vězňů, která měla takové možnosti, byli takzvaní kalfaktoři, tedy uklízeči, 

buršové, kancelářští sluhové nebo posluhovači nacistického vedení. Prakticky každý 

vyšší důstojník měl k ruce takového sluhu. Tyto osoby měli za úkol od táborové 

organizace vysoké důstojníky sledovat, poslouchat jejich rozhovory a vysílání rozhlasu 

v kancelářích SS, a když se naskytla příležitost, nahlížet do spisů a materiálů. Vězni pak 

informací o vztazích, rozporech a třenicích mezi SS-many nebo jinými z vedení tábora 

využívalo ve svůj prospěch.97 V táboře byla vězněna řada radiomechaniků, kteří byli 

ochotni propůjčit své schopnosti skupině antifašistů, kteří je dosadili na výhodná místa. 

První skupina, ač přes velké nebezpečí a pod trestem smrti, poslouchala zahraniční 

zprávy v garážích SS, kde mechanici opravovali radioaparáty v autech SS.98 Činnost 

mohla být kdykoli odhalena hlídkami SS, tak této možnosti bylo využíváno jen 

poskrovnu. Vězni tedy do doby, než si byli schopni sestrojit vlastní radiovysílač, 

odposlouchávali telefonní rozhovory v kanálech topení, kudy například vedla i linka 

z výmarského Gestapa na politické oddělení tábora.99 Mnohá hlášení navíc byla 

zadržena pracovním komandem telefonní ústředny a dálnopisu.100 Publikace 

Buchenwald varuje zmiňuje ještě jeden odvážný čin vězňů – při provádění 

elektrikářských prací řemeslníci instalovali po jednom mikrofonu do kanceláří velitele 
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tábora Buchenwald Karla Kocha a jeho adjutanta101 Schmidta. Sluchátko i vypínač byly 

umístěny v telefonní ústředně.102 Organizace tak mohla včas podniknout příslušné kroky 

na záchranu vězňů, kteří měli být deportováni nebo přímo usmrceni. 

Opravdovým rozvojem zpravodajství v táboře bylo ale sestrojení vlastního 

rozhlasového přijímače. V memoárové literatuře bývá vyzdvihována činnost plzeňských 

politických vězňů, kteří vestavěli přijímač do plechovky na olej, která následně stála 

v garáži mezi ostatními plechovkami a měla dokonce ve své horní části vrstvu 

skutečného oleje.103 Dále bývá často zmiňována zásluha polského inženýra Damazyna, 

odborníka na radiotechniku. Od roku 1942 sestavil několik rozhlasových přijímačů pro 

potřebu odbojového hnutí, například jeden pro bloky sovětských válečných zajatců, 

který byl vestavěn do dvojitého dna plechovky, která se používala na krém na boty. 

Podle Josefa Plojhara při jedné prohlídce sovětských bloků, kdy SS-mani pátrali po 

tajném přijímači, jeden z nich do tohoto plechového vědra dokonce kopl, ale přijímač 

objeven nebyl.104 Další aparát byl sestaven v táborových elektrikářských dílnách 

Deutsche Ausrüstungswerke. V těchto dílnách byl podle Miloslava Moulise 

organizován poslech moskevského i londýnského rozhlasu už v létě 1941.105 Jeden 

z přijímacích aparátů byl umístěn i na operačním sále uschován do sterilizačního 

přístroje a v červenci 1944 byla sestrojena vysílačka, kterou následně využívali pomocí 

anglického kódového klíče obsaženého v Baudelairových „Květech zla“ věznění 

francouzští parašutisté v pobočném táboře Dora.106 

Vyvstával ještě problém, jak udržovat kontakt s vězni odeslanými do venkovních 

pracovních komand nebo pobočných buchenwaldských táborů. Například kdokoli byl 

odeslán do pobočného tábora Dora, stával se automaticky „Geheimnisträger“, tedy 

nositelem tajemství o připravovaných tajných odvetných zbraní, což pro vězně 

znamenalo, že nesmí živí opustit tuto podzemní továrnu.107 Mezinárodní táborový výbor 
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však přesto dostával pravidelné zprávy, které byly uschovány v obvazech mrtvých, 

jejichž mrtvoly byly třikrát týdně převáženy do krematoria v Buchenwaldu. Zprávy byly 

pak dešifrovány v táboře podle klíče „Grundriss der gesamten praktischen Medizin“ 

buchenwaldskou koncovkou Emilem Hršelem, který zprávy dále předával národnímu 

komitétu. 

V neposlední řadě určité informace šlo získávat z dopisů z domova, které byly dvojího 

druhu. Za prvé se jednalo o oficiální dopisy, ke kterým se Josef Ullrich vyjadřuje takto: 

„(dopisy) šly přes censuru a v který hledal každý narážky a jinotaje, někdy dobře, 

většinou však k popukání špatně skryté. Všichni vězňové měli najednou strýce Josefa a 

tetu Annu, kterým se dařilo výborně a jejichž návštěvu doma stále očekávali. Věty jako 

‚U Medvědů je veselo‘ apod. byly pak opakovány jako vtip. Z prosté věty: ‚Rozhodla 

jsem se, že zabiji slepici‘ usuzoval jeden vězeň, že bude brzy konec války, protože jinak 

při menší příležitosti by prý jeho žena slepici nezabíjela.“108 Druhým typem příchozích 

zpráv z domova byly dopisy uschované v potravinových zásilkách. Zprávy byly 

nejčastěji zapečeny do chleba či buchty, zalité do sádla nebo ponořené do marmelády. 

Také byly zašívány do ponožek a pláten nebo ukrývány v dutinkách cigaret zakryty 

trochou tabáku.109 Tyto zprávy mohly být poněkud přesnějšími. Vyskytovaly se zde i 

například řeči Benešovy, Stalinovy, Rooseveltovy atd., a tak v roce 1944, když SS na 

tento zdroj informací přišla při zabavování všech příchozích balíků, hrozila táboru 

veliká aféra spojená se zabíjením vězňů. Důkazy byly nicméně zničeny při 

bombardování amerických náletů, a tak bezprostřední hrozba byla odvrácena.110  

Tajná zpravodajská síť měla tedy veliký význam pro ilegální organizace, aby mohla 

konfrontovat propagandistické výroky nacismu s odposlechnutými informacemi 

z moskevského a londýnského rozhlasu i s příchozími zprávami z jiných zdrojů. 

Všechny informace bylo přísně zakázáno zapisovat a byly udržovány jen v paměti. Jen 

v případech velkých proslovů Stalina, Roosevelta nebo Churchilla existoval jeden 

stenografický záznam, podle kterého jeho autor referoval dalším členům.111 Zvláštní 
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význam kladla organizace vojenským zprávám o pohybu front, zvláště tedy 

v posledních týdnech před osvobozením tábora. Plánované ozbrojené osvobození 

vyžadovalo nejenom správné načasování, ale i přesné záznamy o jednotkách SS 

přítomných v táboře Buchenwald a jejich vybavení. K 9. dubnu 1945 bylo podle 

technického vězeňského aparátu v táboře 2800 až 3000 vojáků,112 kteří měli k dispozici 

15 těžkých kulometů, 40 lehkých kulometů, 250 pušek ve skladištích setniny, 200 

samopalů, 300 pušek ve zbrojnici štábu koncentračního tábora, 8 pancéřových pěstí na 

každé strážní věži, 1 lehký kulomet na každé strážní věži 20 beden před kasárnami, 

naplněných pancéřovými pěstmi, ručními granáty a střelivem pro pušky a samopaly.113 

V souvislosti s vojenskými přípravami na osvobození tábora se vynořila myšlenka zřídit 

vysílačku, kterou měli být alarmováni spojenci a požádáni o podporu, kdyby v táboře 

vypuklo povstání vězňů. Za účelem sestrojení byl znovu osloven polský inženýr 

Damazyn. Již v roce 1943 tento inženýr začal se sestrojováním krátkovlnné vysílačky. 

Zařízení bylo vestavěno mezi dvojité ohnivzdorné stěny promítací kabiny v kinosále. 

Na součástky byly použity rozmontované krátkovlnné vysílačky z několika tanků a 

osobních aut z garáží SS.114 Anténa byla zhotovena z hromosvodu na střeše budovy.115 

Vysílačka mohla být snadno lokalizovatelná v případě, že by vedení tábora postupně 

vypínalo elektrický proud v jednotlivých objektech tábora a zároveň by sledovalo, kdy 

se vysílačka odmlčí. Elektrický proud byl tedy napojen na vedení, které napájelo 

elektrický plot, takže při vypnutí proudu v celém prostoru Buchenwaldu mohla 

vysílačka určitý čas pracovat na náhradní zdroj proudu.116  Nicméně i přes všechna 

utajení vedení SS vědělo nebo alespoň předpokládalo existenci vysílačky. Sám SS-

Oberführer Hermann Pister naznačoval, že je mu známo, že v táboře toto zařízení je. 

Proto byla tato vysílačka při jednom prohledávání tábora SS-many zničena, aby se 

předešlo případnému zabíjení vězňů. Nicméně před osvobozením, když se situace 

vyhrocovala a v domnění, že tábor bude vyvražděn, tři polští vězni na popud ilegální 
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organizace sestavili nový vysílač. Dne 8. dubna 1945 v 11:15 bylo dvanáctkrát za sebou 

vysíláno toto hlášení:  

„Spojencům! Armádě generála Pattona. Zde je koncentrační tábor Buchenwald. SOS. 

Voláme o pomoc. Chtějí nás evakuovat. Chtějí nás zničit!“117 

Nikdy nebylo přesně zjištěno, zda toto volání bylo zachyceno, nicméně na základě 

pozdějších rozhovorů s vojáky americké armády lze toto částečně potvrdit.118 

3.5 Když se solidarita setkává s etikou 

Je až k podivu, kolik lidí se z vězeňských podmínek Buchenwaldu vrátilo domů. 

Společnost, která zde byla vězněna, denně vynakládala svoji energii permanentním u 

úsilí o zachování holé existence. Bylo zmíněno, jak se formovala ilegální organizace a 

jak přispívala k dennímu pořádku v táboře. Nicméně nebyla to organizace, kdo pomáhal 

příchozím, ale lidé sami. K tomu, aby hladový člověk poskytl část svých potravin 

někomu, kdo na tom byl ještě hůře, bylo potřeba vysokých morálních hodnot a 

sebezapření. Každý z těchto projevů solidarity byl nebezpečným aktem a mohl být krutě 

potrestán jednotkami SS. Každá snaha ke zlepšení obecných životních podmínek 

v táboře, což byl i jeden z úkolů všech národních komitétů, lze považovat za formu 

odboje.119 Ilegální organizace tomu z počátku dávala jen jakousi formu. Podle 

vyprávění Jiřího Beneše vedoucí bloků, takzvaní „blokoví“, kteří spolupracovali 

s organizací, se o vězně opravdu starali, neokrádali je, pomáhali jim, když se dostali do 

nesnází a „bylo s nimi možno jednat jako s kamarádem z lágru“.120 

Dalším důležitým pojmem ve slovníku organizace byla disciplína. Komunisté 

v koncentračních táborech realizovali svoji představu o militantní disciplíně, která měla 

čelit nacismu, a tak vtiskli táboru režim „vzorného tábora“.121 S tímto extrémním 

pořádkem se setkal Jiří Beneš v srpnu 1943 například na ubikacích, kde bylo čisto, 
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vězni měli úložné místo pro svoje věci a krádeže na blocích byli tvrdě trestány 

„blokovými“, až téměř vymizely.122 Vězeňští funkcionáři odůvodňovali tento dril 

nutností nedat SS záminku.123 Jiří Beneš ještě uvádí jeden příklad důslednosti této 

organizace: „Červení – tj. političtí – vládli pevnou rukou a nijak se nevyhýbali ani 

drastickým opatřením, aby disciplína byla zachována. Typickým příkladem byla otázka 

nevěstince v buchenwaldském koncentračním táboře. Červeným se podařilo zabrániti 

tomuto opatření, jež esesmani učinili, aby zmírnili homosexuální výstřednosti zejména 

německých vězňů. Vydali proto generální zákaz, platný pro všechny vězně politické. A 

zákaz byl skutečně dodržován s nepatrnými jen výjimkami. Ti pak, kdo způsobili tyto 

výjimky, žili zpravidla jen velmi krátkou dobu.“124 

Do konfrontace s etikou se dostala organizace v momentě, kdy jí byly umožněny 

pozice, kde de facto spolurozhodovala o bytí a nebytí spoluvězňů. Z tohoto vzestupu 

byly viděny spíše výhody, které tento systém nabízel, a to zmírnění násilí SS, zisk 

informací, vytváření závislostí a možností korupce vůdců SS a ochranu a zlepšení života 

i pracovních podmínek.125 Nebylo snadné vykovávat táborovou funkci a uchovat si tvář, 

jelikož vedení SS vyžadovalo brutální zacházení se spoluvězni a podávání co největšího 

počtu trestních hlášení.126 Koncentrační tábor zůstával shromaždištěm lidí, oddělených 

předsudky a politickými rozdílnostmi. Ty se v extrémních podmínkách spíše 

vyostřovaly. Vnitřní poměry mezi vězni byly silně komplikovány stranictvím. 

Prominentní komanda táborové policie, pracovní statistiky a písárny byly plně v moci 

„červených“ a SS-mani ani táborová správa do vnitřních věcí vězňů nezasahovala. Ani 

tam, kde se vězni rozhodli potrestat ty, kteří pomáhali vedení.127 Velitel a důstojníci dali 

často najevo, že o podzemní organizaci věděli. Podle Jana Hajšmana ale organizaci 

trpěli, protože patrně o ní měli dobré zprávy od některého z Němců a především měli 

ilegální organizaci pod svým dohledem.128 
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Na komunismus v táboře se pohlíží i dnes různě. Ferdinand Peroutka mluvil o „dvou 

krvavých diktaturách v táboře“ – SS manů a komunistů.129 Morálka byla dána 

skutečností, že jediná naděje na osvobození spočívala ve snaze co nejdéle v tomto pekle 

zůstat a přežívat jakkoli. Člověk, který nebyl účastníkem, nemůže plně pochopit ani 

soudit správní mechanismus těchto táborů, jenž byl svěřen obětem samotným. Nicméně 

doposud nebylo vysvětleno, proč čeští vězni, mezi nimiž byl i Jiří Beneš, byli posíláni 

pracovní statistikou i do nejnebezpečnějších komand, jako byly Dora, Lora, Kassel aj., 

když alespoň část z nich bylo možno udržet v Buchenwaldu. Zda v tom hrálo roli 

stranictví, či osobní nevraživost, lze jen těžko prokázat130. Hlasů proti komunismu 

v táboře je více. Například Petr Zenkl, exilový předseda Rady svobodného 

Československa, ve svých pamětech potvrzoval existenci teroru komunistické 

samosprávy. „Džungle třídní a osobní nenávisti tu bujela do nepříčetnosti. Kdo nebyl 

komunista, nebo byl dokonce znám jako protikomunista, koho čeští komunisté označili 

za fašistu nebo asociála apod., ten mohl být zařazen do transportu smrti bez možnosti 

odvolání.“131 Tak jako Petr Zenkl, se ozýval v knížce The Dungeon Democracy 

Christopher Burney: „Komunisté nebyli nic jiného než rudě zbarvení nacisté; nebyli ani 

horší, ani lepší než nacisté. Byli skrznaskrz amorální a neradi odhazovali zbytky 

zděděné morálky, které v nich ještě zůstaly.“132 Burney měl pravdu – kdo všechno den 

před osvobozením poháněl bitím vězně, když padali na zem vyčerpáním? Kde jsou 

všichni ti „kápové“, členové táborové policie a další, kteří se při výkonu své práce často 

lišili od nacistických vojáků jen tím, že neoblékali zelenou uniformu?  

Před osvobozením a zvláště pak po osvobození se v táboře rozvíjela politická činnost, 

která nabírala jasný směr. Například všem zástupcům v československém 

buchenwaldském národním výboru bylo jasné, že osvobozená Československá 

republika bude státem socialistickým a zahraniční politika se bude opírat o přátelství se 

Sovětským svazem.133 Také mnohá politická kariéra byla nastartována právě zde 

v táboře. Jména jako Květoslav Innemann, František Mráz, Josef Tesla, Alois Neuman 
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nebo Josef Plojhar se objevovala po únoru 1948 ve vedení Národního shromáždění 

ČSR. Hořká pachuť se pak přenáší i na známé ozbrojené osvobození tábora samotnými 

vězni, které bylo podle Ferdinanda Peroutky jen vytvořeným mýtem v období, kdy se 

po osvobození zmocnili tábora komunisté, ihned zahájili ničení dokladů usvědčujících 

je ze spolupráce s nacisty a zároveň začali vytvářet legendu o vlastním odboji a 

povstání, neboť „k ozbrojenému vystoupení skupinek vězňů došlo až ve chvíli, kdy 

první americké tanky vjely do tábora“.134 
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4 Situace v táboře po osvobození 

Den osvobození byl pro všechny vězně Buchenwaldu zlomovým. Již nemuseli trpět pod 

nadvládou nacistického vedení. Nemuseli vstávat hodinu před svítáním, aby provedli 

„úpravu postelí“ a běžet na nástup.135 Nejistota z budoucnosti se vytratila a nastoupilo 

nadšení z příchodu amerických vojsk. V duchu táborové disciplíny se podle výpovědí 

neslo osvobození tábora i nastupující táborový denní režim. Na otázku, zda byli při 

osvobození tábora zabiti někteří z SS vedení, odpověděl vězněný holandský novinář 

takto: „S politováním musím říci, že jeden byl zabit. Ale dvě stě jsme jich přemohli, 

odzbrojili a předali Američanům.“136 Tento postup odůvodňoval „Antifašistickou 

kázní“, která jako jedno z hesel mohla být viděna namalovaná přes jednu z budov 

ubikací – „Musíme dodržovat kázeň, chceme-li dosáhnout svých cílů.“137 V době, kdy 

se ostatní vězni radovali ze svobody, zakládali orgány táborové samosprávy a plánovali 

návrat domů, i Ferdinand Peroutka tuto událost oslavoval – na den 11. dubna 1945 si 

zapsal do svého deníku, který si ten den začal psát, frázi „Toť onen den“.138 Odkazoval 

tak na buchenwaldskou hymnu, jejíž verše mluvili o světlém zítřku „denn einmal 

kommt der Tag, dann sind wir frei“.139 Tento den však ještě nepřinesl naprostou 

svobodu ani volnost pohybu bývalých vězňů. Tábor byl sice již osvobozen, ale ve 

zbytku Evropy se stále bojovalo. Od 11. dubna to byl téměř ještě měsíc, než boje úplně 

ustaly, a tak vězni byli nuceni tuto dobu vytrvat v táboře a doufat v brzký odchod do 

svých vlastí. Jelikož byl Buchenwald první z koncentračních táborů, kde nacisté nestihli 

plně zakrýt vykonané hrůzy, navštívili ho během následujících tří týdnů novináři, 

fotografové, úřední osoby, delegace amerického Kongresu, britské parlamentní delegace 

a mnoho dalších osobností.140  

Hned druhý den po osvobození se konal z iniciativy mezinárodního vězeňského výboru 

první svobodný „apel“, kde nastoupili všichni vězni tábora i venkovských komand 

podle svých národností a nejstarší tábora Hans Eiden přečetl provolání Mezinárodního 
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táborového výboru.141 Pozornost světa také přitáhly zprávy, které přinášel generál 

armády Spojených států amerických George S. Patton po své návštěvě již dva dny po 

osvobození tábora.142 Rozkaz, aby svět spatřil krutosti nacistů, které páchali v táboře, 

dolehl i na obyvatele nedalekého Výmaru. Výmarské obyvatelstvo podle muselo vidět 

na vlastní oči, které zločiny byly po celé roky páchány jen několik kilometrů od jejich 

domovů. Ve vyhlášce výmarského starosty z 16. dubna 1945 se pravilo: „Velící generál 

včera v noci rozkázal, že nejméně 1000 obyvatel města, z toho polovina žen, si má ještě 

dnes prohlédnout tábor Buchenwald a k němu náležející lazarety, aby se přesvědčilo o 

tamních poměrech, než se změní. Účast má být závazná pro muže a ženy od 18 do 45 let 

– v první řadě příslušníky rozpuštěné NSDAP – z nichž dvě třetiny mají náležet 

k zámožnějším, a třetina k méně majetným vrstvám obyvatelstva.“143 Miloslav Moulis 

na tuto návštěvu se vzpomíná následovně: „Pozorovali jsme je bedlivě, když vstupovali 

do krematoria, kde dosud tyčily vysoké hromady mrtvol. Většinou se dívali lhostejně, 

jako by se jich to vůbec netýkalo. Z tváří mnohých nezmizel nám tak dobře známý 

nenávistný pohled, tentokrát proto, že byli přinuceni se do Buchenwaldu podívat. Jen 

zcela výjimečně jsme na tvářích několika žen viděli výraz překvapení a zděšení.“144 Lev 

Sychrava přináší ve své publikaci poněkud jinou vzpomínku: „Všichni tvrdí, že neměli 

tušení, co se tu děje. Ale kdo jim dnes bude věřit? Ženy pláčí. Jedna z nich prohodila: 

‚Führer nemohl o tom vědět. Nebyl by to dovolil.‘ Utrpěla posměch.“145 Také reportáž 

táborového časopisu KLB 45 tuto vzpomínku potvrzuje a doplňuje, že navštívit 

koncentrační tábor bylo nakonec umožněno asi 1400 osobám: „V dlouhém průvodu 

kráčeli ženy, muži, civilisté i v uniformách, provázeni členy americké posádky a 

kamarády všech národností, kteří je podrobně informovali. Prošli blokem 46, kde mohli 

ještě shlédnouti poslední oběť nacistické bestiality, živého se smrtelnou zkušební 

injekcí, odtud byli všichni vedeni do bloků v malém táboře, kde museli shlédnout 

všechny ty polomrtvé, vychrtlé oběti režimu, který se šíleně žene do záhuby, strhávaje 

ještě v poslední chvíli s sebou vše, co mu stojí v cestě.(…) Mnohé ženy vstupovaly do 
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bloků, čichajíce k lahvičkám voňavky, mnoho jich slzelo nad celou tou hrůzou, stydíce 

se nad obrazy bídy a zoufalství.“146  

Solidarita a disciplína Mezinárodního táborového výboru nabírala po osvobození ještě 

většího významu. Nešlo jen o zajištění tábora před případným nájezdem prchajících 

nacistů, ale o zajištění dvaceti tisíců vězňů, kteří s nově nabytou svobodou se již toužili 

vrátit domů. Z posledních transportů byli vězni často neschopní pohybu. Lazaret byl 

přeplněn nemocnými. Už po osvobození řada zdravých vězňů byla postižena 

skvrnivkou a břišním tyfem. Průměrný počet umírajících na den po osvobození činil 40 

lidí. Oběti byly fyzicky vyčerpány a jejich odolnost byla zničena špatným 

zacházením.147 Působivou výpověď přinesl válečný dopisovatel Georges Fyfe ve svém 

článku z 18. dubna 1945 pro Daily Telegraph: „Z obyvatel tábora, kteří tu zůstali, je 

5000 nemocných… Nejméně 2500 má k smrti tak blízko, že není naděje na uzdravení. 

Vše, co lze dělat, je ulehčit jim životní podmínky v posledních dnech jejich života… 

V nejtěžších případech byli pacienti dopraveni z baráků do nemocnice. Bývalí vězňové 

převzali a zařídili velkou esesáckou nemocnici v sousedství. Mimo to bude 18 

nacistických baráků zařízeno jako nové ubytovny pro osvobozené, kteří jsou vyživováni 

ukořistěnými německými potravinami a bílým chlebem, pečeným v táboře, a vystrojeni 

německým šatstvem… Všude bylo vidět zpola vyhladovělé muže, kteří byli 

vykořisťováni téměř do krajnosti, pokud to bylo vůbec lidsky možné. Všichni měli 

vyčnívající žebra, tenké nohy a ruce a vpadlé tváře. Ale ještě jímavější pohled 

poskytovalo 900 chlapců mnoha národností, vesměs pod 14 let. Přišli do tábora s otci, 

kteří jsou nyní mrtví nebo se pohřešují v důsledku přeložení na neznámé místo. Tito 

hoši vypadali jako starci a mnohdy se tak i chovali. Byli v obličeji žlutí nebo velmi 

bledí, měli napjatý výraz, byli vyhublí, vážní a mlčenliví…. Dnes se na vojenskou vládu 

obrátila delegace s prosbou, aby chlapci nebyli rozděleni podle národností, ale 

ponecháni v jedné skupině, dokud nenajdou cestu zpět do normálního života.“148  

Jedním z největších problémů, které nastaly, bylo přerušení dodávky vody a elektřiny. 

Po vyřazení elektrárny v Erfurtu byl tábor zapojen na lipskou centrálu a po obklíčení 
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tohoto města americkými vojsky byl vyřazen i poslední možný zdroj energie. Tábor 

žíznil a lidé, kteří se dočkali osvobození, umírali. Po řadu dní nepřicházelo mytí 

v úvahu a stěží se sehnala voda pro uvaření polévky pro tábor. Problém byl řešen 

improvizovaně svépomocí. Lidé byli vybízeni, aby se zapojil každý a nosil do tábora 

vodu z okolí.149 Další výlety do okolí za jiným účelem byly ale americkou armádou 

zakázány a skrz znovu opravený plot byli propouštěni jen ti, kteří k tomu měli 

oprávnění,150 neboť Američané uvrhli na tábor karanténu.151 Dalším problémem byl 

přísun potravy. Zásobování od Červeného kříže zdaleka nestačilo, proto Američané 

povolili rekvírování potravin v určitém okruhu kolem tábora. Nyní se vařilo ze zásob SS 

a porce margarinu bylo tedy možno až zdvojnásobit. I chleba bylo dost natolik, aby byly 

pořádány jeho sbírky pro skupiny vězňů v okolí, s nimiž se podařilo navázat spojení a 

které trpěli nedostatkem. Náhlé změny v jídle, v němž po léta nebylo téměř žádného 

tuku, pocítila více jak polovina vězňů. Po prvních porcích trochu vydatnějšího guláše 

tento nápor řada těl nezvládla a zkolabovala.152 

Mezinárodní komitét ve vedení tábora po osvobození dlouho nezůstal. Již 13. dubna při 

převzetí tábora americkými oddíly byl vydán rozkaz, aby všechny zbraně a munice byly 

odevzdány u brány a později byla tato organizace rozpuštěna a ponechány jen výbory 

jednotlivých národností, ke zprostředkování styku s americkým velitelstvím.153 

Nicméně i přes oficiální rozpuštění Američany, činnost táborového komitétu 

pokračovala a zabránila tak šíření chaosu v táboře.154 Jednotlivé národní skupiny 

pomáhaly s denním režimem. Zavázaly se například dodávat potřebný počet 

dobrovolníků pro práci v táboře.155 Také byly pořádány improvisované katolické i 

židovské bohoslužby.156 

Dne 19. dubna v 8 hodin večer byl v táboře uspořádán smuteční obřad k poctě obětí a 

zavražděných vězňů. Časopis KLB 45 se k této události vyjádřil krátce: „Důstojné 
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tryzny zúčastnil se celý tábor, i americký velitel, který v první řadě ocenil jednotu 

národností, kterou v Buchenwaldě našel.“157 Na schůzi komise, která byla vytvořena pro 

přípravu tryzny na „Apelplatzu“, byl den před obřadem schválen tento program: 

„1. Orchestr. 

2. Projevy německého, francouzského, ruského a polského kamaráda. 

3. Překlady do angličtiny, ruštiny a francouzštiny. 

4. Projev velitele tábora nebo jeho zástupce. 

5. Překlady velitelova projevu do němčiny, ruštiny a francouzštiny. 

6. Smuteční minuta, při které bude zpívat ruský sbor. 

7. Tichý odchod.“ 158 

Během obřadu byla pronesena též přísaha, v níž se přeživší ve jménu obětí a 

pozůstalých zavázali k boji proti nacismu i s jeho kořeny a výstavbě nového světa míru 

a svobody.159 

4.1 Čechoslováci v osvobozeném táboře Buchenwald 

První svobodný projev všech Čechoslováků v Buchenwaldu se konal 15. dubna 1945. 

Této schůzi předsedalo 6 členů bývalého ilegálního národního výboru, v čele s Emilem 

Hršelem. Hlavním úkolem této schůze bylo připomenutí úkolu československého 

výboru v Buchenwaldu, připravit a urychlit návrat Čechoslováků domů a legalizování 

ilegálního národního výboru, do něhož byli zvoleni Emil Hršel, dr. Alois Neumann, 

Vojtěch Holeček, František Tymeš, dr. Dionysius Polanský a dr. Josef Dufek.160 Jasně 

zde byla zformována myšlenka, že nové Československo musí být lidovou 
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demokratickou republikou, zbavená všech nacistických zařízení, těžký průmysl bude 

znárodněn, půda připadne pracujícímu lidu a finanční resort bude pod dozorem státu.161 

Časopis KLB 45 ještě zaznamenal jednu zajímavou skutečnost z této schůze. Kromě 

legalizování Národního výboru hned na počátku schůze vystoupil vedoucí lékař 

chirurgického oddělení buchenwaldské nemocnice Dr. Vítězslav Horn s nápadem, aby 

ve výboru byli zastoupeni také ti, kteří nenáleželi k žádné přítomných politických stran. 

„Kamarád Maňas podal návrh, aby ilegální národní výbor, který riskoval v době teroru 

své životy a s jehož činností všichni souhlasí, byl pověřen i nadále vedením 

československé skupiny v Buchenwaldě. Návrh kamaráda Horna, aby do šestičlenného 

výboru, který podle jeho názoru představuje šest politických stran, byl přibrán ještě 

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

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

návrhu na potvrzení výboru v jeho dosavadním složení ihned se hlasovalo. Na dotaz 

kdo je proti, neozval se už nikdo. Dr. Horn už nenaléhal. Bylo by jistě bývalo správné, 

aby se mu dala v klidu možnost vyvrátiti obvinění, že chce nějaký rozkol, a kdyby byl 

mohl přednésti, koho navrhuje. Byli bychom hned na prvém veřejném vystoupení 

podali důkaz, že demokracie se námi rozumí jako úcta k mínění menšiny. Takhle ovšem 

dostalo se nám aspoň hned na počátku užitečného upozornění, že při budování 

opravdové jednoty poctivých protifašistů budeme míti nesnáze a budeme potřebovat 

mnoho trpělivosti s neporozuměním pro předpoklady demokracie.“162  

Díky posílení počtu Slováků v táboře transporty z posledních měsíců a návratů 

jednotlivých venkovských poboček buchenwaldského tábora, 18. dubna si slovenský 

národ zvolil na schůzi svůj výbor. Ve čtvrtém čísle časopisu KLB 45 ze dne 27. dubna 

1945 byla uveřejněna zpráva o jejich výboru: „V Buchenwaldě je dnes 235 Slováků, 

ubytovaných většinou na bloku 28. Jsou spravováni osobitým Slovenským národním 

výborem, složkou společného Československého národního výboru. Jsou v něm: Dr. J. 
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Viest, prof. Dr. Jan Húsek, red. Pallo a dr. Eugen Glaser. Tento výbor byl zvolen na 

schůzi všech Slováků dne 18. dubna 1945.“163  

4.2 Mediální činnost v táboře 

Jedni z prvních, kdo se chopili zpravodajské činnosti, byla skupina francouzských 

novinářů z povolání. Hned po pár dnech od příchodu Američanů do tábora založili 

International Press Office v hlavní správní budově a alespoň nepřímo navázali styk 

s redakcemi novin ve své vlasti. Kromě místnosti v místě bývalých nacistických 

kanceláří se jim podařilo sehnat několik psacích strojů, papír a bílé pásky s nápisem 

„Press“.164 Také jednotlivé národní výbory vězňů rozšiřovaly v různých jazycích 

zprávy, které odposlechly ze spojeneckých vysílaček a vyvěšovaly je v jednotlivých 

ubikacích.165 Mezinárodní iniciativní výbor novinářů, v němž bylo zastoupeno na třináct 

národností, byl založen až 23. dubna. Na této schůzi se buchenwaldští novináři, 

spisovatelé a příslušníci uměleckých profesí dohodli na způsobu, jak zajistit, aby pravda 

o nacistických zvěrstvech nebyla zapomenuta.166 Resoluce, která výbor opravňovala 

v táboře k novinářské činnosti, zněla takto: „Novináři, spisovatelé, umělci, fotografové 

a jim podobní, bývalí vězňové buchenwaldští všech národností, bojovníci proti nacismu 

a fašismu, shromáždění 23. dubna 1945 v sále kina v počtu 104 osob, schvalují 

jednomyslně zprávy podané kamarády Krausem a Storacem o okamžité organisaci 

Mezinárodní tiskové kanceláře k zabezpečení dokumentů a k informaci tábora 

v Buchenwaldě. Zároveň se usnášejí vytvořiti Iniciativní výbor s úkolem: 

1. Udržovat v budoucnosti trvalý styk mezi novináři a jim podobnými, kteří žili 

v Buchenwaldě a v jiných koncentračních táborech nacistických a fašistických. 

2. Shromažďovat seriosní dokumentaci o hrůzách nacismu v Německu a v obsazených 

zemích. 

3. Rozšiřovat pravdu o těchto hrůzách v celém světě. 
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4. Připravovat spolupráci všech, kdo poznali z vlastní zkušenosti německá vězení a 

koncentrační tábory za účelem podpory všech upřímných snah o organisaci trvalého 

míru na širokých základech demokratické svobody a o to, aby navždy byl 

znemožněn návrat nacismu a fašismu a každé jiné podoby reakce a tyranie. 

5. Připravit mezinárodní valné shromáždění navrženého Sdružení a vypracovat návrh 

jeho stanov. 

6. Ustavit okamžitě za pomoci kamarádů, sídlících v Paříži, pod vedením kamaráda 

Storace kancelář iniciativního výboru v Paříži.“167  

Urychlenou iniciativu od francouzských novinářů narychlo sestavovaných zpráv a 

svědeckých výpovědí o útrapách a ukrutnostech, vysvětluje Lev Sychrava ve své 

publikaci vzájemnou nedůvěrou mezi tímto Mezinárodním iniciativním výborem a 

francouzským Press-Office. Obě strany se pokládaly za zaujaté – hlavní otázka 

Francouzů zněla, kdo z Němců má právo být pokládán za spolehlivého odpůrce 

nacismu?168 

Tento mezinárodní výbor buchenwaldských novinářů a spisovatelů chtěl především 

pomáhat při boji s nacismem a udržovat kontakt se všemi obyvateli koncentračního 

tábora i s nově příchozími. Jedním z prvních úkolů bylo sestavení letáku určenému 

americké armádě, který nazvali „Pamětní leták“. V letáku jeho čtenáře žádají, aby si 

vzpomněl na všechna ta místa, která zhlédl při prohlídce Buchenwaldu. Místa, kde 

zemřelo tisíce lidí. Aby si vzpomněl, že buchenwaldští antifašisté se nacistickým 

režimem zlomit nenechali a spolupracovali na osvobození tábora.169 Z publikace 

Buchenwald varuje zde uvádím krátkou ukázku desetibodového upomínkového letáku 

pro návštěvníky tohoto koncentračního tábora: 

„1. Vzpomeň si na kozla, na kterém byli lidé biti klacky. 

2. Vzpomeň si na pece krematoria, kde byly spáleny desetitisíce lidí! 
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3. Vzpomeň si na dvůr krematoria, kde se kupily hromady mrtvol na kost vyhublých 

vězňů! 

4. Vzpomeň si na sklep krematoria, kde byli pověšeni nesčetní antifašističtí bojovníci, 

mezi jinými i 34 anglických a kanadských pilotů! 

5. Vzpomeň si na blok 46, kde byli lidé jako pokusná zvířata infikováni bakteriemi 

skvrnitého tyfu! (...)“170 

Období po osvobození koncentračního tábora nebylo spojeno jen se smutečními akcemi, 

nýbrž také s řadou oslavných akcí mezinárodní spolupráce. V rámci oslav 1. května byl 

uspořádán 30. dubna ve večerních hodinách z iniciativy české mládeže Mezinárodní běh 

kolem Buchenwaldu. Mezi 26 běžci ruské a německé národnosti se Češi umístili 

v tabulce prvních deseti míst osmkrát a dokonce vyhráli první místo. Následujícího dne 

proběhla májová slavnost. V předvečer této oslavy vězni zdobili ubikace chvojím, 

vlajkami a nápisy. Podle programu pořadů z publikace Buchenwald varuje, zazněl 

v osm hodin budíček hraný táborovým orchestrem. O půl desáté již národy pochodovali 

se svými vlajkami na apelové náměstí, aby si vyslechly proslovy v ruštině, češtině, 

maďarštině, francouzštině s týmž textem, na kterém se usnesl Mezinárodní táborový 

výbor: 

„Před dvanácti lety proklamoval nacismus zrušení všech práv pracujících, vybojovaný 

během desítiletí. Dnes, 1. května 1945, je německý fašismus rozdrcen. My, 

buchenwaldští antifašisté, příslušníci 25 národů, zdravíme bojovníky proti nacistickému 

tyranství. Máme jen jediné přání – svobodně bojovat až do úplného zničení nacismu a 

budovat nový, mírový, šťastný svět.“ 

Po celý den pak mohli bývalí vězni navštěvovat připravené programy jednotlivých 

národů v budovách optiky, kina nebo skladiště. K večeru se pak všichni organizátoři 
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sešli na apelovém náměstí k závěrečnému programu, kde předváděli například 

panoptikum, krátké skeče, tanec, akrobacii, pořádali soutěže, či zpívali národní písně.171  

5. květen 1945 nejenom v Buchenwaldu byl ve znamení vzrušeného očekávání. O půl 

jedné odpoledne se ozvalo z pražské rádiové stanice volání o pomoc. „Čeští policisté, 

četníci a policisté, přijďte ihned k budově rozhlasu. Střílí se zde do českých lidí! Přijďte 

rychle!“. Toto volání sláblo a zanikalo v běžné deskové hudbě. Po krátké chvíli ve 

12:47 se však vrátilo znovu: „Voláme české vojsko, všechny Čechy na pomoc do 

českého rozhlasu! Přijďte co nejdříve!“172 Podle Lva Sychravy všichni posluchači na 

českém bloku 20 žádostivě čekali na další vývoj bojů v Praze. Výzvy k pomoci se 

rozhlasem nesly celý den. Od toho dne se v pražském revolučním rozhlasu stále mluvilo 

o bojích, o Němcích, kteří s tanky a dokonce letadly útočili na Prahu. Bývalí vězni 

Buchenwaldu pod vlivem emocí poslouchali napjatě zprávy o bombardování Prahy, 

organizování zásobování bojujících jednotek a vyjednávání, aby bylo zamezeno 

zbytečnému krveprolití.173 Nejistota byla úplně zakončena až projevem amerického 

vojáka, syna Thomase Manna, který česky prohlásil z lucemburské stanice: „V Praze 

válka začala, v Praze končí.“ a podal přehled posledních bojů. Lev Sychrava zakončuje 

vzpomínku na toto vzrušené období větou: „Ještě před několika týdny nějaký nacistický 

mluvka prohlásil v Praze, že toto město je a zůstane německé…“174  

Přese všechny kulturní akce všichni vězni toužili po jednom – po návratu do své vlasti. 

Nejen, že provedení repatriace znemožňovaly zprvu ještě neustávající boje, ale i 

v období klidu tento proces byl komplikován řadou problémů. Podle zvláštních novin, 

které byly vydávány repatriačním odborem Ministerstva obrany práce a sociální péče 

„Služba repatriantům“, vláda vynakládala všechny prostředky, aby repatriační odbor 

uspíšil návrat všech vězněných zpět domů. Upozorňovala v nich však, že návrat pro 

velký počet vězňů potrvá déle, než se očekávalo. Toto zpoždění bylo spojeno 

s nedostatkem dopravních prostředků, které měly být použity pro přepravu bývalých 

vězňů a osob nasazených na nucené práce v Německu nebo i složitou organizací 
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převozu tisíců osob. Zároveň repatriační odbor nabádal k trpělivosti, neboť „soukromé 

výlety“ vězňů, kteří se vydali na cestu domů pěšky, ne vždy mají úspěch. „…a to proto, 

že se snaží repatriaci podniknout bez dohody a spolupráce s repatriačním odborem. 

Prosíme dobrovolné snaživce, aby od svévolných akcí upustili a vstoupili ve styk 

s repatriačním odborem ministerstva ochrany práce a sociální péče v Praze…“175 Pokud 

tedy nepočítáme tyto „soukromé výlety“, které podnikli například skupinky Rusů hned 

po osvobození tábora, první transporty do vlasti započali podle časopisu KLB 45 18. 

dubna 1945. Tehdy byla propuštěna první zahraniční skupina 24 Francouzů a velká část 

Rakušanů již byla na cestě.176 Odchod belgických bývalých vězňů byl uskutečněn ve 

dvou skupinách – 25. dubna a začátkem května 1945.177 Dne 7. května 1945 opustila 

tábor většina holandských občanů.178 Každá z těchto repatriovaných skupin sepsala 

krátké rozloučení s ostatními bývalými vězni a vyzdvihovala v nich úlohu německých 

antifašistů spolu se slibem, že ve své vlasti neustanou v boji proti nacismu. „Kamarádi, 

chceme spolu s vámi vytvořit velké společenství bojovníků, kteří si přes všechny 

hranice a všechny rozdíly navzájem přislíbí věrnost a povedou nesmiřitelný boj proti 

všem mocnostem temna. Jsme připraveni s nasazením vlastního života bojovat všude, 

kde se nepřítel pokusí – otevřeně nebo v nějaké nové masce – znovu dosáhnout 

zotročení pracujícího a pokrokového lidstva, lhostejno zda dnes či zítra, zda v naší vlasti 

či někde jinde na světě. Děkujeme zvlášť německým kamarádům, kteří s nasazením 

života bojovali za táborovou samosprávu, čímž mohl být zachráněn život tisícům 

antifašistů. (…) V těchto rozhodujících dnech zdravíme kamarády z Československé 

republiky, jejíž lid znovu stvrzuje krví svých synů svou pohotovost k boji.“179 Skupiny 

Čechů byly odesílány do vlasti v průběhu května. Například Jaroslav Werstadt si do 

svých zápisků v den odjezdu 19. května 1945 zapsal prostou poznámku: „Opustili jsme 

Buchenwald ve 4 hod. 10 min. ráno.“180 Časopis KLB přišel 16. dubna se zajímavou 

událostí, a to oznámení o návštěvě vězeňského vedení tábora za účelem povolení 
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hromadného ubytování dětí, jak tomu bylo doposud.181 Československá mládež se při 

složitostech s repatriací do vlasti dohodla, že nejenom nechce přetrhnout dosavadní 

pouto, které se vytvořilo v jejich kolektivu, nicméně že z tábora odjede mezi 

posledními. „Mládež z bloku 22 vyslovila čsl. národnímu výboru přání, že chce z tábora 

odjeti jako celek a to jako poslední. Nechce trhati svůj kolektiv a radši budou 

v Buchenwaldě několik dní déle, než aby porušili krásné kamarádství, které na bloků 22 

vládne.“182 Nakonec ale spolu pohromadě strávili půl druhého měsíce, než byla většina 

mládeže repatriována, a tak poslední skupinou, která opouštěla tábor 11. srpna 1945 a 

vydala se na cestu do vlasti, byla skupina jugoslávských občanů. 
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5 Vězeňské časopisy Buchenwaldu 

5.1 Časopisy vydávané před osvobozením 

Jak již bylo naznačeno v minulých kapitolách, život vězňů v koncentračním táboře byl 

omezen na pouhé přežívání, často i méně než to. Lidé byli cíleně dezinformovaní 

propagandistickými zprávami nacistického Německa. Vězeň Buchenwaldu před 

osvobozením měl jen pár oficiálních přístupů k informacím, a to každodenním 

poslechem rozhlasu, který byl vysílán do amplionů umístěných po celém táboře nebo 

zakoupením německého tisku ve vězeňské kantýně, pokud zrovna byl dostupný. 

K dispozici měli vězni dva novinové plátky, a to oficiální tiskoviny nacistické NSDAP 

„Völkischer Beobachter“ nebo místní noviny „Thüringer Zeitung“, které byli pod 

dohledem durynského Gestapa.183 

5.1.1 Bojové listy 

Ilegální systém šíření informací mezi vězni proudících od pracovních komand, či 

odposlechu zahraničního rádia byl vysvětlen již v kapitole Vězeňský systém 

zpravodajství. Je potřeba zmínit, že bylo přísně zakázáno tyto zprávy psát a všechny 

zprávy, které byly časně ráno rozšířeny zvláštním zpravodajem, který obcházel 

jednotlivé funkcionáře antifašistické organizace, bylo nutné si pouze pamatovat. Jen 

v případech velkých Stalinových, Rooseveltových nebo Churchillových řečí existoval 

jeden stenografický záznam, který autor nikdy nedal z ruky a jen on sám z něho 

referoval.184  I přes tento přísný zákaz od táborového komitétu vést jakýkoli písemný 

zápis důvěrných informací, publikace Buchenwald varuje uvádí záznam o ruském 

ilegálním časopisu „Bojové listy“: „Jednoho dne, na jaře 1943, bylo po poradě členů 

ruského ilegálního ústředí usneseno vydávat ilegální časopis. Tato důležitá oblast 

ústředí politické práce byla svěřena Michailu Levšenkovovi. Levšenkov sestavil 

z osvědčených, spolehlivých kamarádů redakci, v níž zasedali: Jevgenij Jalcev jako 

sekretář, Sergej Bogdanov a Jurij Sapunov jako členové.“ Právě Sergej Bogdanov v této 

                                                             
183 KOGON, SS-Staat: das System der deutschen Konzentrationslager, s. 154-155 
184 ULLRICH, 6 let za ostnatým drátem, s. 32 
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publikaci o vydávání časopisu vzpomíná takto: „Náš ilegální časopis vycházel na 

sešitých listech ze školního sešitu. Jedno číslo mělo 4 až 6 stran. Redakce byla 

rozdělena na tři oddělení: 1. Pohyb na frontách – odpovědný Bogdanov, 2. Zprávy 

z domova, 3. Situace uvnitř tábora – odpovědný Jalcev.“185 Tento ručně psaný časopis 

vycházel ve dvou výtiscích, z nichž jeden byl určen k archivním účelům a druhý koloval 

z ruky do ruky mezi ruskými vězni za velkého nebezpečí vyzrazení. Podle Sergeje 

Bogdanova vydali celkem v té době 26 čísel. Jevgenij Jalcev tuto vzpomínku doplňuje 

takto: „Když jsme poprvé vydali „Bojové listy“, vyzývali jsme válečné zajatce 

k organizovanosti, k sebekázni a k přátelství a krátce jsme je informovali o událostech 

v táboře. Na první straně stálo v každém čísle heslo: „I v zajetí mysli na vlast!“. Časopis 

vycházel jednou měsíčně. Psali jsme jej v noci na bloku 7 v místnosti, v níž byly 

uschovány šaty nemocných. Kontrolní exempláře našeho časopisu byly ukrývány mezi 

dvěma kameny ve skladišti obuvi.“186 Tyto ilegální zprávy lze přirovnat k terezínskému 

ručně opisovanému přehledu nejdůležitějších událostí, kterému se z konspirativních 

důvodů říkalo „Přehled“. Terezínští vězni se zde mohli dočíst nejen o odposlechnutých 

zprávách na nádraží, komandatuře nebo od lidí mimo ghetto, ale obsahoval, na rozdíl od 

„Bojových listů“, i malý úvodník k situaci a často i komentář. Miroslav Kárný ve své 

publikaci Časopis jediný svého druhu doplňuje informace o tomto časopisu takto: 

„Když třeba se mezi některými komunisty objevily nesprávné názory, (…) vysvětlili 

jsme je v časopise.“187  

5.1.1 Časopis Čechů a Španělů 

Z konce roku 1944 a začátku roku 1945 pochází například i rukou psaný Čechů a 

Španělů. Jednalo se o nepodobnou publikaci „Bojovým listům“, neboť se nejednalo o 

zápisy důvěrných informací. Vycházel nepravidelně a k zapůjčení byl u deseti lidí, 

z toho čtyř španělských a šesti českých, kteří jsou vypsáni na úvodní stránce časopisu: 

Otřísal, Barták, Berlinger, Flajsar, Hejduk, Hejzlar. Autoři se pod své články nikdy 

nepodepisovali, a pokud ano, tak jen za pomoci svých přezdívek, jako například 

                                                             
185 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 474 
186 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 475 
187 KÁRNÝ, Časopis jediný svého druhu, A 247/83, APT/K4/Gh. 
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„Seven“, či „Rosomák“. Vězni neměli v táboře mnoho možností k získání čistého 

papíru pro psaní a kreslení, tak byly k účelu časopisu často využity druhé strany starých 

zápisových archů z kanceláří SS. Témata vyskytující se v časopise jsou různá, avšak 

všechna pochopitelně nebyla namířena proti nacistickému režimu. Tato objemná složka 

kolovala mezi vězni, tudíž ji mohla hlídka SS vypátrat během krátké chvilky. Tento 

česko-španělský časopis oslavoval vzájemnou spolupráci, ale měl i za účel svými 

příspěvky zkrátit dlouhou chvíli vězňů na blocích a pozvednout jejich morálku. Tyto 

příspěvky byly vždy pouze v jednom jazyce, nejednalo se o dvoujazyčné překlady. 

Například právě od autora označený jako „Seven“ pochází text nazvaný „Záletníci“ 

s podtitulem „Lidový obyčej?“, kde je popisována příhoda z knihy „Chudá přadlena“ od 

Jarmily Glazarové, kde mladík, po stráveném večeru se ženou z oblasti Beskydských 

hor, je vyprovázen místním obyvatelstvem s holemi a posměchem. Mladík je nakonec 

za trest kvůli své troufalosti natřen dehtem a své kalhoty si odnáší v zubech. Od jiného 

autora s pseudonymem „Sam“ je v časopise vzpomínka na podívanou, která se v táboře 

naskytla, když ostatní hladoví vězni běželi k pověstné „popelnici“, do které se 

vyhazovaly zbytky od hromadného táborového jídla. Autor popisuje, jak někteří vězni 

byli na tuto událost tak natěšeni, že po hlavě skákali do páchnoucích odpadků, aby zde 

našli kousek poživatelného jídla. Příspěvky v tomto časopise byly velmi různorodé. 

Byly zde nejenom osobní vzpomínky a anekdoty na pozvednutí nálady čtenáře, nýbrž i 

texty písní Jiřího Voskovce a Jana Wericha, či národních písní, krátké cestopisy a 

průvodce, ale například i rady pro zahradničení. Nutno podotknout, že celý časopis byl 

bohatě ilustrován, ať už v podobě malých obrázků k zdůraznění významu daného textu, 

či v podobě celých obrázkových seriálů. 

5.2 Časopisy vydávané po osvobození 

Miroslav Kárný ve své publikaci Časopis jediný svého druhu zmiňuje jednu zajímavou 

skutečnost, která může sloužit jako odůvodnění celé zpravodajské činnosti v táboře: 

„Každý, kdo déle dýchal ovzduší mučivé izolovanosti nacistických koncentráků, 

potvrdí, že dobrá zpráva byla cennější než bochník chleba. Ale nepřinášela jen naději. 

Spojovala se světem. (…) A nemuselo vždy jít jen o příznivé zprávy. I v tom byl smysl 
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boje za pravdivou informovanost – chránit vězně před kocovinou z iluzí.“188 Po 

osvobození Buchenwaldu v táboře zůstalo na 20 000 vězňů, kteří toužili po informacích 

o svých rodinách, o své vlasti, o vývoji druhé světové války. Tuto potřebu být 

informován vyplnila řada časopisů, které vznikaly po 11. dubnu 1945. Povaha těchto 

časopisů se různila. V časopisech se čtenář mohl dozvědět o pohybech na frontě, jaký je 

stav jeho přátel v jiných koncentračních táborech, nebo se mohl dočíst, jaké je aktuální 

politické dění ve světě. Redaktoři se také zamýšleli nad kolektivní vinou německého 

národa, nad budoucími změnami na mezinárodní politické scéně a jaké budou jejich 

dopady na poválečné Československo nebo nad vznikem nových organizací 

v osvobozené ČSR. Činnost národních výborů byla v tomto směru velmi horlivá – 

každý z přítomných národů vydával časopis nebo noviny ve svém jazyce. V německém 

jazyce existoval deník „Buchenwalder Nachrichten“, který začal být vydáván 16. dubna 

1945.189 V témže měsíci začali vycházet i časopisy italského komitétu - „Italia – libera 

democratica e antinacista“, holandského - „Bevrijding – Bulletijn der Belgen in 

Buchenwald“, španělského – „Reconquista de Espaňa“ a „Alianza – Portavoz de los 

Jóvenes de Buchenwald“, jugoslávského – „Naš glas“ a francouzského komitétu – „La 

France libre – Organe des liberes de Buchenwald“.190 Spolu s armádou do tábora 

přicházely také vojenské noviny „S.H.A.E.F.“191, deník spojeneckého vrchního velení, 

které stručně shrnovaly uplynulé události na frontě a jejichž provedení bylo čtyřjazyčné 

– v němčině, polštině, francouzštině a angličtině.192 Také Československá obrněná 

brigáda vydávala své noviny s názvem „Naše noviny“. Čechoslovákům v táboře byly 

informace z tohoto zdroje bližší, neboť se jednalo o noviny psané česky a 

českoslovenští vojáci – novináři sdělovali svým čtenářům zprávy jak ze světového dění, 

tak i o postupech na domácí frontě.193 

 

 

                                                             
188 KÁRNÝ, Časopis jediný svého druhu, A 247/83, APT/K4/Gh. 
189 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), kr. č. 1, B5 
190 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), kr. č. 2, B14 
191 Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 
192 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), kr. č. 2, B17 
193 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 293 



55 
 

5.2.1 České zprávy 

Jedním z prvních zpráv informující vězně v Buchenwaldu o světě za ostnatým drátem 

byly právě „České zprávy“. Jednalo se cyklostylované noviny psané bez diakritiky, 

jelikož to zabavené německé psací stroje SS neumožňovaly, a které byly vyvěšované 

před ubikacemi. První vydání těchto zpráv je datované již den po osvobození tábora. 

Redaktoři vyvěšovali nové informace několikrát denně, zpravidla však ráno a večer, což 

platilo i pro den 12. dubna 1945.194 Jednalo se o první oficiální zprávy odposlechnuté ze 

zahraničního rozhlasu. Hned v prvním čísle „Českých zpráv“ je vidět nápadný spěch, ve 

kterém byly dané zprávy psané, například kvůli častým opravám textu nebo vynecháním 

interpunkce, na rozdíl od zpráv pozdějších. Odposlech byl prováděn ze světových 

rozhlasů, tedy londýnského, moskevského, berlínského a i dalších dostupných. Vězni se 

na vývěsní tabuli 13. dubna dozvěděli o kapitulaci nedalekého Výmaru, který se vzdal 

bez boje, avšak za cenu velké části městských budov: „Velitel města přijel vstříc 

americkým jednotkám s bílým praporem a předal město, které je ze třetiny v troskách, 

do rukou spojenců.“195 Napjatě též odpočítávali po kilometrech rychlé postupy americké 

a Rudé armády, které blížili ku Praze. Dne 13. dubna 1945 byla uveřejněna zpráva o 

smrti amerického prezidenta a velitele amerických armád Franklina Roosevelta ve věku 

63 let na mozkovou mrtvici a o jeho nástupci Harry Trumanovi. Tato zpráva se promítla 

do několika pozdějších vydání, ať už v podobě projevů, oznámení o jeho pohřbu, či 

vzpomínek na tuto osobu.196 I když se jednalo čistě o odposlechy ze zahraničního 

rozhlasu, neobjevují se v těchto novinách jen zprávy ze zahraničí – vyskytují se zde i 

zmínky o osvobození Buchenwaldu a jiných koncentračních táborů: „O Buchenwaldu 

hlásí se z Londýna, že polští a ruští vězňové probojovali se sami a pak byl tábor 

osvobozen a s ním 21.000 vězňů“.197 Tato zmínka nebyla však ojedinělá – ve čtrnáctém 

čísle „Českých zpráv“ ze 17. dubna 1945 se vyskytují reportáže z Buchenwaldu o 

tamějších podmínkách, o samoosvobození vězňů a o pobouření lidu nad hrůzami 

nacistického režimu: „Zejména londýnský Evening Standard rozepisuje se obšírněji o 

poměrech v Buchenwaldu, píše o zabíjení deseti tisíců nevinných lidí a dodává, že pro 
                                                             
194 České zprávy, osobní archiv, 12. dubna 1945, č. 1, s. 1 
195 České zprávy, osobní archiv, 13. dubna 1945, č. 3, s. 1 
196 České zprávy, osobní archiv, 14. dubna 1945, č. 4, s. 1 
197 České zprávy, osobní archiv, 14. dubna 1945, č. 11, s. 1 
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blaho příštích pokolení musí býti napříště zabráněno, aby se ještě něco podobného 

mohlo opakovat.“198 Od 30. dubna 1945 se začíná šířit neoficiální zpráva o smrti Adolfa 

Hitlera, která byla potvrzena až 2. května berlínským rozhlasem a rozšířena o informaci, 

že jeho nástupcem bude generál Dönitz, a hromadné kapitulaci tisíců německých 

vojáků: „Podle zpráv mnichovského svobodného vysílače vzdalo se za posledních 24 

hodin v Berlíně 40.000 německých vojáků. Ve zbývajících částech Berlína je mezi 

nacisty děsivá panika a chaos.“199 Večerní vydání „Českých zpráv“ 30. dubna 1945 

přineslo reportáž o Mezinárodním běhu kolem Buchenwaldu, kde z 26 účastníků vyhrál 

český běžec Jílek. Podle reportéra závod organizovala agilní česká mládež, která 

v táboře projevovala všestrannou iniciativu a třebaže byl předvečer 1. máje, právě 

několik minut před odstartováním se spustila sněhová vánice, která běžcům dosti ztížila 

podmínky.200 Čtyřicáté sedmé vydání „Českých zpráv“ přineslo zprávu také o zvolení 

starostou Výmaru bývalého buchenwaldského vězně a sociálního demokrata Brilla.201 

Napjatá situace nastala v táboře v době, když se spojenecká vojska začala blížit k Praze. 

Již 3. května 1945 přinesly „České zprávy“ informaci o prohlášení Prahy za lazaretní 

město, tedy že každý pokus o vyvolání zmatku a nepořádku bude podle tohoto 

prohlášení potlačen zbraní.202 Zprávy o boji o Prahu se objevili až 6. května 1945 v čísle 

56, kde jednotlivá vysílání pražského rozhlasu a kroky německé armády byly rozepsány 

v hodinové posloupnosti. Zmíněno je též několikrát vysílání pražského rozhlasu 

s žádostí o pomoc. Podle odposlechnutých informací, boje přetrvávaly až do 9. května 

1945, kdy „České zprávy“ napsaly: „9. května ve 24 hod. končí se veškeré vojenské 

operace.“203 Dne 13. května 1945 se deník vyjadřuje k návratu československých vězňů 

do své vlasti slovy pražského rozhlasu: „Vyslání dopravních prostředků je přichystáno a 

jsou konány přípravy pro jejich ubytování a vyživování. Jakékoliv případné opouštění 

tábora jednotlivci bylo by jim na škodu a zatěžovalo by provoz na komunikacích, které 

jsou vyhrazeny k účelům vojenským.“204 O den později pak pražský rozhlas vysílá tak 

dlouho vytoužený vzkaz vězni v Buchenwaldu o jejich návratu do vlasti: „Čsl. národní 
                                                             
198 České zprávy, osobní archiv, 17. dubna 1945, č. 14, s. 1 
199 Československé zprávy, osobní archiv, 30. dubna 1945, č. 43, s. 2 
200 Československé zprávy, osobní archiv, 30. dubna 1945, č. 45, s. 1 
201 Československé zprávy, osobní archiv, 2. května 1945, č. 47, s. 3 
202 Československé zprávy, osobní archiv, 3. května 1945, č. 51, s. 1 
203 Československé zprávy, osobní archiv, 9. května 1945, č. 59, s. 4 
204 Československé zprávy, osobní archiv, 13. května 1945, č. 64, s. 2 
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výbor v Buchenwaldu nechť určí pražskému rozhlasu přibližně den a hodinu příjezdu do 

Prahy, aby mohlo býti přepraveno slavnostní uvítání. – 5 Plzeňáků z Buchenwaldu a 36 

Čechoslováků z Eisenbergu, dorazilo do Plzně. Požádali vládu, aby provedla urychleně 

repatriaci vězňů z Buchenwaldu. Vláda rozhodla spojiti se okamžitě s americkou 

armádou a požádati o poskytnutí 30-50 autobusů pro tento účel.“205  

5.2.2 KLB 45 

Pokud chceme vědět, kdo všechno stál za zrodem hektografických časopisů 

v Buchenwaldu, musíme zmínit ustavující schůzi Kulturní komise Československého 

národního výboru, která se konala 16. dubna 1945 ve 14 hodin v písárně II. „Malého 

tábora“. Na této schůzi byly ustanoveny následující odbory Kulturní komise, a to: 

tiskový, grafický, výstavní, knihovnický, přednáškový, divadelní, hudební a odbor péče 

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

kteří se poté často objevovali v buchenwaldských časopisech jako redaktoři. Za 

předsedu Kulturní komise byl zvolen Ing. Bohumil Přikryl, který byl před válkou 

účastníkem 1. odboje a pracoval v tiskovém a nakladatelském družstvu Čin.206 Během 

svého pobytu v táboře byl spolu s Josefem Frankem, Františkem Klimentem, Ing. Janem 

Míčkou, Vladimírem Vícovským a dr. Petrem Zenklem ve výboru Velké Prahy, 

krajinském výboru Československého národního výboru v Buchenwaldu.207 Za 

pracovníky v odborech byli navrženi a schváleni: 

Tiskový odbor: Bullatý, Červenka, Janský, Rákosník, Suchomel, Syrovátka, Žák 

Grafický: Červenka, Dlouhý, Hurta 

Výstavní: Waisar 

Knihovnický: Dr. Franzl, Havlíček 

                                                             
205  Československé zprávy, osobní archiv, 14. května 1945, č. 65, s. 1 
206  KROUPA et al, Český antifašismus a odboj: slovníková příručka, s. 209 
207  ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 197-208, Zpráva o činnosti illegálního výboru velké Prahy, 30. 
dubna 1945 



58 
 

Přednáškový: Ing. Přikryl, Dr. Vrba 

Divadelní: Dlouhý, Věterovec 

Hudební: Pekelský, Waisar 

Péče o děti (do 15 let): Berka, Kühler, Klinger, Kotič, Kůstka, Mucha, Musil, Pauli a 

Racek. 208 

Později byly k těmto odborům přidány ještě dva, a to odbor Archivu a památek a odbor 

Sportu, tělovýchovy a turistiky.209  

Tato komise si vzala za úkol vyzývat v časopisu KLB 45 nebo jinými prostředky své 

bývalé spoluvězně ke spolupráci v jednotlivých odborech a v přispívání do vznikající 

knihy, která měla být vydána po návratu domů, zachycující život v koncentračním 

táboře. Úkolem archivního a památkového odboru bylo zároveň soustředit a zajistit 

dokumentární materiál a památky vězeňského života, které měly být využity také pro 

tuto budoucí kolektivní práci.210 Za úřadovnu Kulturní komise a zároveň časopisu KLB 

45 byla zvolena budova optiky nad blokem číslo 1 v bývalém „Zeltlageru“, ve které se 

nacházely 4 stoly, u kterých byli denně přítomni referenti jednotlivých odborů.211 Vznik 

tolika nových komisí dal autorům námět na satirickou karikaturu, která se objevila 

ve druhém čísle časopisu „KLB 45“, kde skupina mužů se vášnivě dohaduje pod 

nápisem „Příkaz dne - …a na to se musí udělat komise!“212 Jak již bylo zmíněno, 

jednalo se o časopis vydávaný technikou hektografie. Jednalo se o starší formu tisku bez 

použití lisu a název pochází z počtu kopií, kterých bylo možno touto metodou pořídit 

okolo jednoho sta.213 Na rozdíl od deníku „České zprávy“, tento časopis byl psán 

s diakritickými znaménky a často byl různě graficky upravován a doplňován 

jednoduchými obrázky či skicami. Zároveň časopis provází básně autorů například F. 

                                                             
208 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 266, Zápis o ustavující schůzi KTK ČsNV 
209 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 281, KLB 45, č. 2, s. 6 
210 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939-1945), kr. č. 2, B13, Zprávy kulturní a 
tiskové komise Čs.národního výboru v Buchenwaldě, č. 2 - č. 3 
211 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 281, KLB 45, č. 2, s. 6 
212 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 281, KLB 45, č. 2, s. 6 
213 MOULIS, To byl Buchenwald, s. 195 
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Halase, J. Fořta nebo O. Syrovátky a texty písní od táborové kulturní skupiny Bohema. 

Podtitulem časopisu KLB 45 bylo „Události, Informace, Kultura“ a hned v prvním čísle, 

vydaném 16. dubna 1945 redaktoři vypisují výtah z činnosti, jejímž výstupem byl tento 

časopis: 

„Politické rozbory současné situace se zvláštním zřetelem k čsl. poměrům na základě 

boje proti mezinárodnímu fašismu a na základě nejširší lidové fronty všech pracujících 

Reportáže o poměrech v táboře a v jeho okruhu a reportáže o životě druhých 

národnostních skupin 

Zprávy o činnosti čsl. mládeže a jejích kulturních podnicích 

Informace o táborových záležitostech (usnesení různých komisí, zásobování, ošacování 

atd.) 

Novinky ze štábu amerického komandanta 

Hlasy, návrhy a diskuse čtenářů 

Možnost zveřejnění literární tvorby našich kamarádů, kteří neustávali ve své činnosti 

ani za krutých podmínek fašistického teroru“214 

Významným dnem pro buchenwaldské Čechy byl také 15. duben 1945, kdy 6 členů 

bývalého československého ilegálního národního výboru zorganizovalo první svobodný 

projev všech Čechoslováků. Časopis KLB 45 nejenom zmínil odhlasované 

zlegalizování šestičlenného výboru a následné pohoršení nad návrhem dr. Horna 

k přibrání jednoho člena pro ty, kteří nejsou stoupenci přítomných politických stran, ale 

i vzpomenul na zesnulého amerického prezidenta Franklina Roosevelta, který zemřel 

12. dubna 1945. Časopis též zprostředkovával kontakt s americkou armádou. Mohl tak 

například oznámit připravované osobní výkazy, jejichž součástí byly i otisky prstů.215 

V prvním čísle „KLBu 45“ se též objevilo oznámení o obsazení nově vzniklých komisí 

                                                             
214 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 280, KLB 45, č. 1, s. 1 
215 VALTER, Ostnaté vzpomínky, s. 147 
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po SS vedení se jmenným seznamem. Do Informační komise byl dosazen bývalý vězeň 

Holeček. Ve výboru tábora za Čechoslováky vystupovali Frank, Neuman a Priester. 

V tiskové a propagační komisi zasedali Žák, Červenka, Rákosník, Bullaty, Jánský a 

Suchomel. Rozhlasové zprávy pak hlásali Šlechta, Syrovátka a Stahl.216 O častém 

využití kinohaly se čtenář mohl utvrdit například z pravidelných pozvánek jazzové 

skupiny Rhytmus.217 Také zpráva o nedostatku vody a elektrické energie se promítl do 

probíraných témat tohoto časopisu. Autor textu nabádá bývalé vězně k trpělivosti a 

neobracelo se s dotazy o vodě na československý komitét, neboť vedení tábora se snaží 

vyřešit tento problém opatřením Dieselových motorů. Tuto událost vtipně glosuje 

karikatura běžícího žíznivého vězně s konvemi pro vodu.218 

Druhé číslo KLB 45, které vyšlo 19. dubna 1945, přináší článek o nenávisti 

k německým bývalým spoluvězňům, která se objevila v koncentračním táboře 

Buchenwald pár dnů po opadnutí nadšení z osvobození. Autor článku nabádá 

k soudržnosti a připomíná, kdo především vedl ilegální odboj v táboře.219 Zpráva o 

události, která navazuje na článek o nenávisti k německému národu, se týkala především 

výmarského obyvatelstva, které v počtu 1400 osob dorazila na rozkaz amerického 

důstojníka na obhlídku koncentračního tábora. Také Karel Valter ve své knize Ostnaté 

vzpomínky zmiňuje tuto „podívanou“: „Přišly tam celé průvody „Weimaráků“. Vůbec se 

jim nelíbilo, proč jsou nuceni tam jít, když s nějakým koncentračním táborem nemají 

nic společného. A když procházeli kolem hromad mrtvých před krematoriem, dívali se 

lhostejně, jako by se jich to netýkalo: ‚Wir haben nichts gewusst…‘“220 221 

V Buchenwaldu bylo také zřízeno Československým národním výborem se souhlasem 

amerického velitele rekreační středisko pro české, slovenské a rusínské invalidy, 

zesláblé vězně z „Malého tábora“ a děti. K budově byl přidělen lékařský, sanitní i 

učitelský personál. Z menších zpráv, avšak s velkým významem, jsou oznámení o 

prvním propuštění zahraničních vězňů, 24 Francouzů, ze dne 18. dubna 1945 a o zřízení 

soudní komise při Československém národním výboru, která vyšetřovala všechny 
                                                             
216 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 280, KLB 45, č. 1, s. 1 
217 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 280, KLB 45, č. 1, s. 9 a 281, KLB 45, č. 2, s. 6 
218 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 280, KLB 45, č. 1, s. 9 
219 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 281, KLB 45, č. 2, s. 1 
220 pozn. - „My nic nevěděli…“ 
221 VALTER, Ostnaté vzpomínky, s. 158 
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sporné případy v rámci Čechoslováků, jehož první zasedání se konalo 20. dubna 1945 

za účelem sepsání seznamu členů Gestapa a jejich pomahačů a urovnání sporů vzniklé 

po osvobození v táboře Buchenwald.222 

Zajímavou zkušenost prožil americký reportér při navštívení československého bloku. 

Třetí číslo buchenwaldského „KLBu 45“ se o této události zmiňuje takto: „Takže, když 

o několik dnů později je navštívil americký reportér, tito lidičkové, tyto pilíře naší 

budoucnosti jej ve svém vysílení ani nemohli vyzvednout na ramena. Chtějíce tak dáti 

průchod svému vděku, zasloužili se, tak říkajíc, o věčnou slávu nás všech 

Čechoslováků.223 Podobné nadšení vězňů zažil dopisovatel New Post zhruba 45 km 

před československou hranicí, kde se setkal s prvními Čechoslováky: „…z očí jim 

vyzařovala radost a nadšení a výkřiky zdravili své zachránce. Dopisovatel praví, že se 

vyklonil z tanku a řekl jediné slovo Československo. V odpověď zazněla mu taková 

bouře výkřiků radosti, že to přehlušilo motory tanku.“224 Ve třetím čísle tohoto časopisu 

se též vyskytuje text na pozvednutí morálky v táboře, neboť jednou z věcí, po které 

bývalí vězni toužili nejvíce, byl návrat domů do vlasti. Redaktor se tedy ptá věštkyně 

Pýthie, kdy vězni pojedou domů a žena mu odpovídá: „vidím 

tábor…chleba…maso…zásoby… Kam oko mé dohlédne, všude jen jídlo. Heftlinci225  

se zakalenýma očima, nemajíce pro sebe již životního prostoru, žalně se ubírají do 

svých domovů…“. Na otázku, jak bude vypadat příjezd do vlasti, věští: „Nepřehledné 

davy lidstva… mávání a třepotání trikolor… řev, že by Niagara dostala komplex 

méněcennosti… stařík se vybelhá z průvodu, jde k vášnivě mávajícímu mladíkovi a rce 

– Neznáte mne?... To jsem já váš domovník Pavel!... ať žijí naši národní hrdinové a 

mučedníci!!!“. Na závěr Pýthie dodává, že ke konci slavnosti se budou rozdávat všem 

z onoho průvodu poukázky na doživotní nájem (dědičné právo po meči i po přeslici), 

vytápěné a kachlíky vykládané trafiky.226  

                                                             
222 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 281, KLB 45, č. 2, s. 6 
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224 Československé zprávy, soukromý archiv, 23. dubna 1945, č. 31, s. 3 
225 Pozn.: vězni 
226 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 282, KLB 45, č. 3, s. 7 
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Úvodem čtvrtého čísla časopisu „KLB 45“ byl projev místostarosty města Brna Dr. B. 

Ečera, který den před tímto vydáním „KLBu 45“, dne 26. dubna 1945, přibyl do 

buchenwaldské Komise spojených národů pro potrestání válečných zločinců. V projevu 

uctil památku všech zemřelých a vyslovil uznání nad vytrvalostí, s jakou snášeli vězni 

přítomné utrpení.227 Redakce též upozornila své čtenáře, že ve dnech 26. - 27. dubna 

1945 navštívil tábor repatriační důstojník československé vlády kapitán Horny, který 

trval na tom, aby každý vězeň prošel repatriační komisí. Zajímavá podívaná se naskytla 

obyvatelům Buchenwaldu, když na rozkaz americké armády skupina složená z bývalých 

SS-manů a NSDAP členů dorazila do tábora za účelem stavby kanalizace. „Jejich 

objevení bylo všude uvítáno se zadostiučiněním a jejich pracovní výkon byl bedlivě 

sledován. Tak se tito bonzové alespoň seznámí s prostředím, do kterého sami uvrhli 

tisíce nevinných.“228 Též Jaroslav Werstadt si k této události zapsal 24. dubna 1945 

následovné: „Oznámeno, že zítra [bude] 100 zajatých nazi nosit „sračky“. K tomu 

řečeno: radost, ale nic proti nim dělat.“229 Též Lev Sychrava zaznamenává tento pohled 

velkého zadostiučinění: „Dole před domem vidím bratra Hennemanna se skupinou 20 

mladých lidí v občanském oděvu, seřaděných po pěti, s dvěma ruskými hochy, 

ozbrojenými puškami. Přišli z Výmaru, kde byli ve vězení. Jsou to Ukrajinci a snad i 

nějaký Rus, kteří byli ve službách německé policie, Wehrmachtu a SS. Z rozkaz velitele 

tábora jdou zaházet jámu s mrtvými. Z důvodů zdravotních nelze otáleti.“230 Nový 

americký velitel, podle záznamu časopisu, nařídil, aby místa připomínající hrůzy 

nacismu, jako například krematorium, byla uklizena, že mrtví budou pohřbíváni zvlášť 

ve Výmaru.231 A tak jednou z posledních jam hromadného hrobu byla pod nedalekou 

Bismarckovou věží, kam se doposud odváželi buchenwaldští mrtví, kteří nemohli být 

spáleni v krematoriu.232 Časopis zakončuje čtvrté číslo reportáží o denním režimu na 

bloku 22, tedy bloku mladých, kdy budíček je naplánován na 6:30, následuje mytí, 

pokud je voda a v sedm hodin nástup. Zde probíhá 15minutový tělocvik a od 8:30 je 

naplánován různý program - předvojenská výchova, sport, výlety nebo volnočasové 

                                                             
227 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 284, KLB 45, č. 4, s. 1 
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aktivity a tento program je přerušen jen obědem v jednu hodinu odpoledne a ukončen 

večerní přednáškou nebo přípravami na 1. máj a večeří.233 

Zprávu o péči 300 nejhorších případů plicně nemocných vězňů přineslo páté číslo 

časopisu „KLB 45“. Podle Dr. Horna tito nemocní byli převezeni do amerického 

lazaretu. Ostatním méně akutním případům byla vyhrazena z důvodu zamezení šíření 

nákazy v nově postavené budově za branou. Nadšení z převzetí části pracovních 

povinností bývalých vězňů civilisty z Výmaru vystřídaly stížnosti na jejich nízké 

pracovní nasazení. Podle pisatele se spíše věnují prohlížení tábora a mluvení.234 S tím 

též souvisí znepokojení nad stravou v táboře, které se objevilo v osmém čísle „KLBu 

45“, které bylo z velké části dáváno za vinu výmarskému obyvatelstvu, které podle 

časopisu dostávalo lepší stravu a nevykonávalo přidělenou práci v kuchyni. Dokonce 

v časopise padlo obvinění, že buchenwaldské vězně okrádají o jídlo, které si pak 

„odnášejí po skončení práce ve svých taškách, nabitých k prasknutí.“235 Páté číslo 

„KLBu 45“ přineslo též zprávu o velké změně v režimu tábora, a to o prvním pohřbu 

buchenwaldského vězně Františka Radima, který se konal 28. dubna 1945.236  

Z šestého čísla časopisu „KLB 45“ se dozvídáme o návštěvě I. Československé 

samostatné obrněné brigády z Dunkirku, která se konala 3. května 1945. S sebou 

přivezla tiskoviny s názvem „Cesta domů“, jež obsahovalo celé prohlášení 

československé vlády a „Naše noviny“. Buchenwaldská mládež pak nepohrdla kopacími 

míči a čokoládou. Národní výbor uspořádal na počest návštěvy slavnostní schůzi a 

bohatý program.237  

Revoluční sedmé číslo „KLB 45“ přináší zprávy o Pražském povstání, které probíhalo 

v uplynulých dnech. Tato událost je i graficky zpracována na úvodní stránce s nápisem 

„Praha na barikádách“, který následuje text Oldřicha Syrovátky o vysílání Českého 

rozhlasu a jeho volání o pomoc238. 9. května 1945 bylo oslavováno v táboře osvobození 

                                                             
233 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 284, KLB 45, č. 4, s. 5 
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Prahy Rudou armádou, které proběhlo za zvuků fanfár z opery Libuše od Bedřicha 

Smetany, písní zpívaných mládeží z bloku 22 a projevů bývalých vězňů.239 Z tohoto 

čísla se dozvídáme též o oznámení bezpodmínečné kapitulace všech německých 

vojenských sil, které bylo podepsáno 7. května 1945 ve 2:41 hodin.240 Z táborové 

kartotéky je zde otištěno oznámení, že ke dni 11. dubna 1945 bylo v táboře 

zaznamenáno 4064 Čechoslováků: 

- 145 zločinců z povolání 

- 220 asociálních 

- 403 českých židů 

- 237 slovenských židů 

- 3 homosexuálních 

- 1 bibelforscher 

- 1 emigrant 

- 77 politických Slováků 

- 2927 politických Čechů 

Mimo těch, buchenwaldským táborem prošlo 3669 Čechoslováků, ze kterých: 

- 818 zemřelo 

- 528 bylo propuštěno 

- 2101 bylo přeloženo do jiného tábora (i s pobočným táborem Dora) 

- 50 uprchlo 

- 91 bylo převedeno bez označení místa (většinou na onen svět) 

- 81 bylo odesláno do věznice a na Gestapo241 

5.2.3 Mladé KLB 45 

K vydávanému časopisu „KLB 45“ byl přikládán většinou dvoustránkový leták, který 

redigovala československá mládež v Buchenwaldu. Na prvém místě chtěla přinášet 

zprávy o jejích aktivitách a vyjádřit svůj názor v otázkách politických a kulturních.242 

                                                             
239 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939 -1945), kr. č. 1, B7 – KLB 45, č. 8, s. 7 
240 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 286, KLB 45, č. 7, s. 4 
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Hned v prvních dvou vydáních byl uveřejněn opis textu z 13. čísla Československých 

listů z 15. července 1944 s názvem „O cestě naší mladé generace“. Jedná se o 

ideologický článek, který zaznamenává fašistickou manipulaci mládeže v Čechách a na 

Slovensku. Dále se dovídáme, že po oznámení bezpodmínečné kapitulace německých 

vojsk prošla československá mládež na oslavu této události s českou vlajkou celý tábor 

a volala: „Ať žije mír! Ať žije president Beneš! Ať žije maršál Stalin!“243 V táboře též 

proběhlo všesportovní utkání mezi českými a moravskými mladými. První číslo 

„Mladého KLB 45“ nám oznamuje remízou 5:5 (2:2) mezi těmito dvěma týmy ve 

fotbale,244 druhé číslo pak o poražení moravského týmu českými v lehké atletice a 

s opačným výsledkem v šachovém utkání, které se konalo 11. května 1945. Ve druhém 

vydání „Mladého KLB 45“ je projevena úcta k zemřelým mladým kamarádům a 

oznámení o připravovaném almanachu s názvem „Mládí nastupuje“, ve kterém se 

vyskytovaly články politické, o vývoji mládeže v Buchenwaldu, kulturní statě, 

sportovní a humoristické povídky a básně.245 

5.2.4 TRN 

Tento satirický časopis byl jedním z dalších tiskovin vydávaných v koncentračním 

táboře Buchenwald Čechoslováky. Jako u „KLB 45“, jednalo se o časopis vydávaný 

hektografickou technikou. „TRN“, s podtitulem „Humor, Fóry, Latryny“246 zobrazuje 

humornou, někdy až velmi morbidní formou každodenní život v buchenwaldském 

táboře. Svými příspěvky, které bez pochyby působily jako „ventil“ nebo jako útěk od 

každodenních útrap, se „TRN“ podobal časopisu „Šalom na pátek“, který vydávali 

členové „Aufbaukommanda“247 za druhé světové války v Terezíně. Pro pochopení 

tohoto specifického humoru většinou není potřeba rozsáhlých znalostí soudobých reálií, 

avšak v předchozích kapitolách byly vysvětleny hlavní aspekty života a události, které 

prožívali Čechoslováci v táboře, na kterých tento humor je vystavěn. Slang je naopak 

v tomto tisku velmi patrný. Časopis byl určen pro širokou veřejnost a měl navodit iluzi 

                                                             
243 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 286, Mladé KLB 45, č. 1, s. 2 
244 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 286, Mladé KLB 45, č. 1, s. 2 
245 VÚA, Sbírka koncentrační tábory, káznice a věznice (1939 -1945), kr. č. 1, B8, č. 2, s. 2 
246 podtitul byl v pozdějších vydáních pozměněn na Humor, Fóry, Švejkoviny“; ANM, Fond Bohumila 
Přikryla, kt. 5, 288, TRN, č. 2, s. 1 
247 Pozn.: stavitelského komanda 
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„normálnosti“ a svobody, které se v táboře i přes jeho osvobození mnoho nedostávalo 

do doby, než proběhly repatriační akce. Pro srovnání zde uvádím úryvek z terezínského 

„Šalomu na pátek“, upravený dle Ruth Bondyové: „Aby bylo zabráněno dalším útěkům, 

navrhl Salom na pátek zavést přímé autobusové spojení mezi Prahou a ghettem a přinesl 

reportáž Terezíňana po jeho návštěvě v Praze: Pražáci jsou nezdvořilí, nezdraví nosiče 

uniforem, neuznávají terezínské peníze, trvalá večerní propustka, sen každého 

Terezíňáka, na ně nedělá žádný dojem a mají podivné zvyky. ,Víte, že tam bydlí 

manželé spolu!?! Ó, jaká perverze a jak nepraktické! Poté je vysláno Aufbaukommando 

do Prahy, aby zavedlo i tam terezínské vymoženosti – hromadnou latrínu na 

Staroměstském náměstí, přívoz vší za účelem odvšivování, založení centrální šlojzny248 

ve velkém sále Lucerny, přečíslování kanceláří ve všech veřejných budovách podle 

osvědčeného vzoru Magdeburských kasáren249 za účelem znemožnění orientace.‘“250 

Hned v prvním čísle časopisu „TRN“ nacházíme proslov jednoho z bývalých věkově 

starších vězňů, který vtipně demonstruje závislost některých spoluvězňů na táborovém 

komitétu a jak zveličují jeho schopnosti. Bývalý vězeň si stěžuje, jak komitét není 

schopný zajistit vodu, i když venku před budovami v kalužích je jí nadbytek a jak 

nedokáže vězňů zbavit střevních potížím, které jsou vězněm popsány jako „běhavka“, 

neboť neustále musí odbíhat na táborovou latrínu.251 Také rubrika „Návrhy z lidu“ se 

k těmto tématům vyjadřuje:  

Návrh bývalého vězně – „Slavný komitéte! Zejtra je neděle, měl by bejt guláš.“ – 

Odpověď komitétu: „Může být guláš, jen potřebujeme padesát dobrovolníků na čištění 

brambor.“ – Sdělení vězně: „Jé, já bych rád šel, ale zrovna mě dneska ňák zlobí kuří 

voko.“ 

Návrh bývalého vězně – „Slavný komitéte! To je hrozný s tou vodou. Copak to nejde 

zařídit, aby tekla?“ – Odpověď komitétu: „Jde to zařídit, ale potřebujem dobrovolníky 

                                                             
248 pozn.: desinfekční místnost/ komora 
249 pozn.: sídla židovského vedení v Terezíně 
250 BONDYOVÁ, Humor jako zbraň, s. 228 - 243 
251 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 287, TRN, č. 1, s. 1 
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na opravení potrubí.“ – Sdělení vězně: „Já bych šel, ale vidíš, zrovna sem dostal 

z efektu svý svatební šaty, to bych si je umazal.“252 

Dále redakce uveřejňuje dopis jednoho „protifašisty“, který se zoufale snaží dostat 

z koncentračního tábora, který redakce upravila svými vysvětlivkami: „…Potom, milá 

Mařenko, navštiv pana Dr. Aussiga (Gruppenführer z Ústí, pozn.red.), požádej ho, aby 

už pustil našeho Jeníčka (pisatel mínil sebe, pozn.red.), z nemocnice (z koncentráku, 

pozn.red.), že chce chodit do školy, pilně se učit a pozorně poslouchat pány učitele 

(nadřízené nacisty, pozn.red.). Řekni mu také, že za léčení v nemocnici (v koncentráku,  

pozn.red.) všechno zaplatíme. Navštiv také strýčka Wilhelma (tajemníka NSDAP, 

pozn.red.) a požádej ho, aby se u pana Dr. přimluvil za našeho Jeníčka. Řekni mu dále, 

že mu to nikdy nezapomenu. Vezmi s sebou husu a 100 těch Vlast., co mám ve stole. 

Těším se na balík a Tebe líbá Tvůj Jan.“253 

Se zřízením justiční komise československým Národním výborem navrhuje redakce 

časopisu TRN hned několik spoluvězňů k souzení: „Navrhuji, aby byl souzen bratr 

Čumprt, protože prodával chléb pod cenu. V důsledku toho jsem musel také já prodávat 

porci chleba místo za 10 za pouhých 8 RM. Všiváček“ nebo „Navrhuji, aby byl souzen 

bratr Buráček, který mě nechtěl včas pustit na plotnu za účelem uvaření knedlíků. Jeho 

vinou jsem shora uvedené knedlíky nemohl uvařit, protože zatím byla zastavena voda. 

Jan Tlustý“ 

Z otištěných krátkých dopisů v tomto časopise je také známý dvojznačný vzkaz: „Můj 

miláčku, přijď mne navštívit do Sonderbau. Zn. ,Marmeládu s sebou‘.“254 Tento šprým, 

kromě zřejmého erotického kontextu, je míněn jako jízlivost k provozu táborového 

nevěstince, jelikož návštěva této stavby byla povolena pouze těm, kteří vykazovali 

vynikající pracovní výkony a tedy i byli poslušní nacistické správě tábora. 

Ve druhém čísle časopisu „TRN“ se redakce vyjadřuje k postupu spojeneckých vojsk 

anekdotou: „Göbbels optimista. Dívá se slavný Göbbels na mapu na přeštípnuté 

                                                             
252 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 287, TRN, č. 1, s. 2 
253 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 287, TRN, č. 1, s. 2 
254 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 287, TRN, č. 1, s. 3 
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Německo a takto dí: Ono je to s námi vlastně v nejlepším pořádku. Dříve jsme měli 

jedno Německo, teď máme Německa – dvě.“255 Anekdotu pak následuje návrh na 

změnu ve vedení československého Národního výboru v Buchenwaldu: „Chápete jistě, 

že není možné, aby nás Čechy, zastupovali v komitétu tak nečeská jména: Neuman, 

Frank, Priester. Navrhuji, aby si zčeštili svá jména na: Novomuž, Frantík a Kněz!“256 

Třetí číslo tohoto časopisu, které vyšlo 6. května 1945, čtenářovi vtipně vykládá zprávy 

z českého území: „Odpověď na otázku, nad kterou si svět ještě stále láme hlavu, co 

znamená termín „lazaretní město“, za které byla Praha prohlášena, Trn si bezpečně 

zjistil, že tato slova znamenají, že v Praze zůstanou jen Němci, a sice jako – lazarové!“ 

„Frank v ČSR zaznamenává od prvopočátku značný pokles, který je den ode dne hlubší. 

Vládne přesvědčení, že po největším klesnutí, nastane opět vzestup – na šibenici!257 

Na zprávy ze třetího čísla časopisu „TRN“ navazuje další vydání ze dne 13. Května 

1945, které se vyjadřuje k naléhavé otázce bývalých vězňů k návratu domů: „Od 

zvláštního zpravodaje, že v garážích pražských pouličních drah stojí připraveno 200 

autobusů, 100 nákladních aut pro zavazadla, 5 pojízdních bufetů a jeden „zelený 

Anton“. Na všech vozech jsou veliké nápisy: Jedeme pro vězně do Buchenwaldu (za 

tuto zprávu nebereme žádnou zodpovědnost)“258 

Redakce „TRNu“ se k zodpovězení této otázky obrátila i na Američany: „‘Kdy nás 

odvezete?‘; Odpověď došla promptně: ‚Odvést vás nemůžeme-Stop-Může se jednat jen 

o převezení-Stop.‘ (Redakce je toho mínění, že už nás převezli.)“259 

Nutno zmínit, že důležitou součástí tohoto satirického časopisu byly obrázky a básně, 

které vtipně glosovaly události v táboře i mimo něj. V prvním čísle „TRNu“ můžeme 

nalézt jedno takové vyobrazení, kde vidíme vězně před a po pobytu v koncentračním 

táboře. Pod nápisem „Člověk se hned lepší cejtí, když má ten svůj civil na sobě…“ je 

                                                             
255 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 288, TRN, č. 2, s. 2 
256 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 288, TRN, č. 2, s. 2 
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69 
 

vidět výrazný úbytek váhy vězně, tudíž i šaty, ve kterých přišel do tábora, mu nesedí.260 

Jednu příkladnou satirickou báseň, která komentovala horlivé vytváření komisí a výborů 

v Buchenwaldu po osvobození, nalezneme ve druhém čísle: „Když chceme přebudovat 

světy, vytvoříme si komitéty; na všechno je jistý lík261, třístránkový oběžník“.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
260 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 287, TRN, č. 1, s. 2 
261 Pozn.: lík = lék zastarale 
262 ANM, Fond Bohumila Přikryla, kt. 5, 287, TRN, č. 1, s. 3 
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6 Závěr 

Před 71 lety se význam památného nápisu vkovaného do vstupní brány koncentračního 

tábora Buchenwald obrátil proti těm, kteří po osm let mučili, trýznili a vraždili. 

Nacističtí důstojníci dostali po zásluze,263 přeživší s přísahou, že neustanou v boji proti 

nacismu, se vrátili domů do své vlasti a ke své rodině. Má však heslo „nezapomeneme“ 

v dnešní rušné době ještě nějaký význam? Trochu mě zaskočilo stanovisko jedné mně 

blízké osoby, se kterým se setkávám čím dál častěji, že proč řešit něco, co bylo, když je 

potřeba se dívat dopředu? Já však tvrdím, že základním důvodem, proč stále připomínat 

události v koncentračním táboře Buchenwald, je přibližný počet 56 000 obětí zde 

zavražděných.264 Druhým důvodem vidím tento případ, že se vězňové v krutých 

podmínkách nenechali zlomit a skrytě bojovali proti tomuto řádu. Tyto skutečnosti je 

potřeba stále opakovat, neboť pamětníků té doby neustále ubývá a mladá generace 

k tomuto tématu již nenachází vztah. 

V práci byly nastíněny aspekty, kvůli kterým mohla vzniknout činnost ilegální 

organizace. Na rozdíl třeba od pobočného tábora Dora, v boji o pozice ve vězeňské 

samosprávě zvítězili političtí vězni nad zločinci z povolání.  Mohli tak skrze vězeňské 

předáky a „starší“ zkvalitnit lékařskou péči, rozmístit vězně podle jejich dispozicí nebo 

zamezit transportu vybraných lidí. Táborový režim, nastolený ilegální organizací, 

zamezil například i krádežím mezi vězni. V práci bylo poukázáno na mnoho podob, jak 

vězni koncentračního tábora, i když velmi obtížně, mohli vzdorovat. Otázka, která 

vyvstala při zkoumání vzpomínkových dokumentů a kterou nelze plně a pravdivě 

zodpovědět, byla, zda jednání táborové vězeňské samosprávy byla eticky správná. Tuto 

otázku nelze vyčíst ani z dokumentů, ani pochopit z výpovědí očitých svědků. Situace 

v koncentračních táborech byla natolik specifická, že ten, kdo se jí neúčastnil, nemůže ji 

plně soudit. 

I když se tomu nelze plně vyhnout, v práci jsem se snažil nevěnovat plně teroru, který 

vyvíjela nacistická správa na vězně. Důraz byl především kladen na období po 

                                                             
263 nápis na kovové vstupní bráně zněl „Jedem das Seine“ 
264 Buchenwald varuje: dokumenty, vzpomínky, svědectví, s. 629 
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osvobození, kdy jediným z největších terorů, kteří věznění zažívali, byly nemoci a tíseň 

z uzavřeného prostoru, ve kterém přebývali několik předchozích let. Otázka, jak je 

možné, že v táboře vznikaly časopisy nejenom po osvobození, ale i před ním, byla 

částečně zodpovězena vězeňským složením. Inteligence, která byla zde uvězněna, se 

nakonec částečně projevila právě i ve formě vydávaných tiskovin. 

Toto téma by šlo samozřejmě zpracovat komplexněji. Velmi zajímavá je například 

problematika vězeňské samosprávy. Svou důležitostí nezaostává ani ještě doposud 

nezpracované téma všech vydávaných časopisů a novin v táboře, neboť každá 

z národností vydávala po osvobození souhrn informací ve svém jazyce. Úkol, který se 

mi nepodařil dokončit, bylo zjistit seznam a počet všech vydávaných československých 

periodik v táboře Buchenwald. Je tomu z důvodu neúplných soukromých sbírek a ani 

nadace Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation se k tomuto tématu více 

nevyjadřuje. 

Věřím, že symbolický Götheho dub bude i nadále připomínat hrůzy nacistického režimu 

a v době, kdy agrese a útoky přebírají v našem životě roli běžné události, na něj budeme 

pamatovat. 
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Příloha č. 1: Mapa koncentračního tábora Buchenwald 
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Příloha č. 2: Vězeňské noviny „České zprávy“ 
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Příloha č. 3: Vězeňský časopis „KLB 45“ 
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 Příloha č. 4: Vězeňský časopis „TRN“ 


