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Je třeba ještě z jiných úst slyšet jasnější prohlášení, že 
nacistické právo je právem necivilisované části světa?

Výslechy probíhaly tak, jak si je dr Ečer připravil. Nic je 
nerušilo, nic je nebrzdilo. Američané poskytovali čs. dele
gaci všestrannou podporu a splnili každé její přání. Ale 
6. srpna, den před stanoveným odletem s „velkým zavaza
dlem“ se nebe zakabonilo. Američtí důstojníci sdělili, že jsou 
jisté potíže s obstaráním letadla pro let do Prahy.

„Je mou povinností upozornit vás, že by to mělo za ná
sledek těžký konflikt“, ohradil se dr Ečer co nejrozhodněji 
proti úmyslu oddálit vydání Karla Herrmanna Franka. Pro
test byl přijat velmi vážně a se stejnou vážností projednán. 
Našla se schůdná cesta. Našel se letoun i doprovod. Teprve 
dne 6. srpna večer sdělili Američané dr Ečerovi, že tedy 
odevzdání Franka se může uskutečnit zítra, 7. srpna 1945, 
na letišti číslo 374 u Frankfurtu. Znepokojení, vyvolané ma
lou krisí, ustoupilo a dr Ečer se mohl se svou společností 
účastnit malé oslavy, jež znamenala korunování několikaleté 
práce.

D r F a n d e r l í k  p ř i  s p o l u p r á c i .

Vyprávění generála Ečera doplňují informace, které mi 
zaslal jeho spolupracovník dr Fanderlík z Londýna. Znal se 
s dr Ečerem již z doby svých právnických studií, pak z časů 
koncipientských a konečně i z práce advokátní. V posledních 
letech před válkou zastupoval jako advokát mnoho jeho sporů 
a po Ečerově odchodu do Jugoslávie pomáhal dr Křepelkovi 
dokončiti mnohé projednávané případy. O emigrantském pu
tování a své zahraniční práci mi dr Fanderlík píše:

„Odešel jsem za hranice po zavření vysokých škol roku 
1939. Vyhnul jsem se zatčení, o kterém jsem nepochyboval,
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neboť jsem byl, myslím, známým pracovníkem Junáka a do
centem branné výchovy na Tělovýchovném ústavu Masary
kovy university. Odešel jsem právě před Štědrým dnem a na 
lyžích jsem přešel moravsko-slovenské hranice. V Budapešti 
jsem se musel skrývat u různých neznámých lidí a vzpomí
nám si, že když jsme nikoho nenašli, museli jsme s podob
ným uprchlíkem prochodit celou noc po ulicích za třeskutého 
mrazu 22 stupňů Celsia. Bohudík, nedopadli nás v Maďarsku 
a v Jugoslávii se již žilo lépe. Poměrně lehce jsme došli do 
Turecka a delší dobu jsem zůstal v Bejrutu.

V únoru 1940 jsem se dostal do Francie a po krátkém  po
bytu u dělostřeleckého pluku jsem byl povolán k vojenskému 
soudu při velitelství divise. Skoro jsem zapomněl na dr Ečera. 
Měl jsem dost své práce a nemyslil jsem, že bychom se 
někdy za války mohli sejít. Když jsem býval doma, myslíval 
jsem si vždycky, že svět je veliký a že se v něm člověk 
ztratí jako šesták mezi střepy. Kdykoliv jsem o někom sly
šel, že odjel do Ameriky, zdálo se mi, že se za ním vody 
zavřely. Teprve, když jsem byl sám v cizině a ještě k tomu 
za války, viděl jsem a pochopil, že se za hranicemi všichni 
znají a jeden o druhém toho ví více než doma. Není tedy 
divu, že jsem se brzo dověděl o dr Ečerovi a vyměnili jsme 
spolu několik dopisů. Ale francouzská katastrofa nás opět 
oddělila a dala každému na bedra těžký pytel starostí, že měl 
každý sám se sebou dost práce.

U nás na jihu v Beziers, kde bylo velitelství, jsme měli za 
úkol starat se o pluky, které se vrátily z fronty, a přepravit 
je přes moře, to znamenalo opatřit lodě. Chaos a nedostatek 
spolehlivých zpráv o situaci, která se měnila každou hodinu, 
ztěžoval tuto práci a vnášel nejistotu a nervositu do každého 
počinu. Při jednání s francouzskými úřady jsme měli situaci 
zvlášť ztíženu, neboť nám nechtěli v ničem vyhovět. Pak jsem
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odjel do Marseille opatřovat další lodě a starat se o další 
odsun.

Přijeli jsme do Anglie v červenci 1940, kdežto dr Ečer 
zůstal ve Francii. V Anglii jsem byl opět u soudu jako dříve. 
Nejprve jsem byl soudcem u polního soudu I. stolice, vystří
dal jsem několik posádek s našimi chlapci, a později — od 
léta 1942 — jsem byl v Londýně u odvolacího (vrchního či 
nejvyššího) soudu vojenského a pak na MNO.

Hned od počátku svého pobytu na anglické půdě jsem se 
věnoval osvětové a propagační činnosti v armádě i mimo ni. 
Byl jsem více méně hlavním pořadatelem našeho propagačního 
tělesa, které pořádalo koncerty a vystoupení po Anglii. Psal 
jsem v té době také do Našich Novin, časopisu našeho vojska, 
navrhoval plakáty a nálepky, vymýšlel feuilletony, ale hlavní 
činnost spočívala v přednáškách. Absolvoval jsem jich asi 300. 
Byla to někdy namáhavá práce jezdit po všech čertech a po 
protiletadlových bateriích, roztroušených bůhvíkde po po
břeží rozsochaté Anglie a Skotska. Často nespát, prosedět 
hodiny v dešti v autě, brodit se blátem na pobřeží a pak si 
stoupnout před 150 skotských vojáků a vyprávět jim o naší 
vlasti. Nelitoval jsem toho. Měl jsem nejkrásnější příležitost 
poznat, jak se mění názor Anglie na naši republiku, ale také 
poznat důkladně všechny vrstvy obyvatelů těchto ostrovů, 
Angličany, Velšany i Skoty, od sedláků a dělníků, až po učené 
členy královských společností.

Taková anglická přednáška je docela něco jiného než před
náška u nás. Doma jen člověk skončil, ozval se malý potlesk 
a už lidé letěli horempádem do šaten, aby chytili nejbližší 
tram vaj. Zde v Anglii po přednášce vlastně večer začíná, 
neboť teprve pak se posluchači dotazují na to, čemu neroz
uměli nebo co si přejí mít objasněno. Je to zajímavé a pouč
né i pro přednášejícího.

Od roku 1942 jsem se účastníval činnosti v Ceskosloven-
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ském spolku právníků (Společnost pro Mezinárodní právo) 
a mezi vojáky jsme založili „Spolek právníků-vojáků“, aby 
právníci měli příležitost poznat potřebnou literaturu a ne
vyšli z cviku právnického myšlení. Přednášeli nám také an
gličtí právníci a rovněž naši odborníci zajížděli do posádek 
k vojákům. Několikrát prodlel mezi námi i tehdejší ministr 
spravedlnosti dr Stránský.

V Londýně jsem se pravidelně účastnil schůzí anglických 
právníků a zvláště přednášek pořádaných v t. zv. Lawyers 
Foyer (Právnický kroužek) kde se scházeli právníci všech 
spojeneckých národů. To bylo v roce 1942 a 1943, kdy se 
začínalo hovořit o válečných zločinech a o potrestání váleč
ných zločinců. A právě tehdy se znenadání objevil v Lon
dýně dr Ečer. Když jsem po prvé slyšel jeho hlas v telefonu, 
vybavilo se mi Brno tak náhle a tak jasně, jako bych byl 
odtud odjel před týdnem, jako bych s ním byl před několika 
dny mluvil Na Cejlu u soudu.

Od podzimu 1943 jsem se mimo svoji službu účastnil 
práce v tak zvaném Poradním sboru pro otázky, souvisící 
s potrestáním válečných zločinců, kterému předsedal vysla
nec v Tokiu doktor H a v l í č e k ,  ale hlavní právnické slovo 
míval vždy dr Ečer. Musili jsme v komisích bojovat o každý 
krok, nežli pojmy d n e s  ú p l n ě  j a s n é  se staly pochopitel
nými a přijatelnými. Pam atuji si živě, jak jsme s dr Ečerem 
ještě na jaře 1945 v t. zv. komitétu lorda Wrighta v jeho 
australské kanceláři bojovali o to, že celá německá vláda 
je odpovědna za všechny zločiny, které byly spáchány za 
její éry německými nacistickými úředníky. Přítomní zá
stupci mnohých států nemohli pochopit, že by členové ně
mecké vlády, jako nacisté a lidé, kteří učinili státní úřady 
jen nástrojem k vykonávání svých zločineckých úmyslů, 
byli také trestně odpovědni za všechno zlo, jež bylo takto 
napácháno. Sám jsem již pochyboval, že se nám podaří
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prorazit touto cestou, třebaže jsme používali všech přirov
nání, aby naše právnické závěry byly stravitelnější. Ale 
d rE čer se nikdy nedal, a i když nebyl jeho názor uznán hned, 
přišel za nějaký čas znovu se svou myšlenkou, když byla doba 
příznivější a rychle se vyvíjející události mu daly za pravdu. 
A když tak dnes prohlížím ty  staré raporty, které obsahují 
často tolik řečí o věci, která je nám dnes tak samozřejmá 
a ani si ji jinak nedovedeme představit, tu teprve oceňuji, 
jak daleko viděl dopředu.

Poněkud nová éra naší činnosti nastala, když se válka 
chýlila ke konci a v západním Německu byly objevovány 
první koncentráky. Tehdy bylo veřejné mínění celého světa 
pobouřeno a skutečně do kořene otřeseno. I nejzarytější ne
věřící Tomášové, kteří se dosud domnívali, že vše je jenom 
propaganda, začali věřit a zatínat pěsti. Pozvání generála 
Eisenhowera tehdy mělo nejen ten význam, že členové Ko
mise viděli jeden z nejhorších koncentráků, ale že také veřej
nosti bylo ukázáno, že Komise pro potrestání válečných zlo
činců je jediné mezinárodní těleso, které je povoláno k tomu, 
aby válečné zločiny stíhalo.“

D r u z í  se  od n á s  u č i l i .

„Krátce poté se velká část obsazeného Německa otevřela 
našemu působení. Ihned po uzavření příměří jsme odjeli 
do americké a britské okupační zony s úmyslem, vyšetřovati 
válečné zločiny přímo v koncentračních táborech. Za několik 
dnů jsme však poznali, že na tento úkol nestačíme, že je třeba 
jednati rychle a že k tomuto úkolu nemáme dostatečný per
sonál. Bylo třeba spíše organisační práce a navázání spolu
práce s americkými a britskými úřady nežli drobná práce, 
kterou jednak obstarali britští a američtí vojáci svými ne
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sčetnými a dobře vybavenými skupinami, jednak se prová
děla u nás mezi repatrianty.

Jel jsem tehdy s dr Ečerem a s dvěma dalšími našimi 
důstojníky do Wiesbadenu. Byli jsme tam prvním spojenec
kým teamem nebo missí, a dali jsme se do práce. Později při
byly podobné a početnější misse ostatních národů a vždycky 
noví příchozí považovali nás za starousedlíky a chodili se nás 
ptát na radu. Podle zkušeností a potřeb, získaných s námi, 
vydali později Američané celé řady směrnic, jež s malými 
změnami platí dodnes. Můžeme říci bez nadsázky, že jsme 
byli průkopníky v tom směru a že i v britské zoně se upra
vily poměry podobně.

Vzpomínám si, jak se tehdy v Německu pracovalo. Museli 
jsme stále chodit s pobočnou zbraní, ba i pušky jsme nosili, 
a po setmění jsme museli chodit jednom dva a dva. Každé 
auto, které jelo z města, muselo mít pušku a zásobu nábojů, 
protože se stále vyskytovali vlkodlaci. Bylo to na pohled 
dobrodružné, ale také nebezpečné.

Když jsme letěli z Londýna do Bruselu, pak do Remeše 
a dál do Verdunu (vylíčil generál dr Ečer), nevěděli jsme 
nikdy, kam vlastně letíme. Tehdy se ještě nemluvilo ve jmé
nech měst, ale jen v číslech a záhadných názvech jako Orel, 
Síp, Svorník, Sup a pod., jimž rozuměli jen piloti a velitelé. 
A my přiletěli k Orlovi (Verdun), ale Orel od le těl. . .  Dr Ečer 
pospíšil za ním v letadle mechaniků, ale my odjeli teprve za 
dva dni velkým jeepem. Nepřeji nikomu jeti s touto károu, 
zaházenou kufry a balíky až po střechu, z Verdunu do Mo- 
huče po rozbitých silnicích, kudy jely tanky všech velikostí 
a váhy a kudy proběhla válka. Když jsme pak přijeli v  ne
děli 27. května v polovědomí po deseti hodinách do Wies
badenu, uvítal nás dr Ečer, který na nás již netrpělivě čekal:

„Už jsem myslel, že na vás někde přišli vlkodlaci! Jen 
když jste tady!“
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Pak jsme vyslýchali K. H. Franka. K vyprávění gene
rálovu chci dodat, že jsem nikdy necítil tak silně, jak pomíje
jící je světská sláva a moc, jak dočasné jsou statky tohoto 
světa a j a k  n e ú p r o s n á  j e  N e m e s i s !  Tento ustrašený 
a uctivý chlapík se svým „bitte schon“ a „jawohl“ byl, ne — 
býval všemocný samovládce K. H. Frank, jehož pouhé jméno 
nahánělo husí kůži.

A pak jsme začátkem června cestovali z Wiesbadenu do 
Prahy s Jackem Pennym, texaským šoférem z divokého zá
padu. Když jsme se zase po několika dnech vrátili, vyprávěl 
Penny všude svým kamarádům, kde byl, a mluvil o dr Ečerovi 
s hlubokou úctou. Dříve mu jaksi plukovníci neimponovali, 
byla to pro něho příliš nízká hodnost a viděl jich v americké 
armádě příliš mnoho. Ale potom říkal s významným přízvu
kem na každém slově: MY jsme jeli přímo do  B í l é h o  
d o m u  k jejich p r e s i d e n t o v i .  N á š  plukovník bude brzo 
g e n e r á l e m .  Naléhal stále, aby se mohl stát řidičem 
dr Ečera, a sliboval, že opatří pro něho representační vůz. 
Jednou se hlásil, že už jej má, a dr Ečer mě pověřil, abych 
jej s Pennym vyzkoušel. Myslel jsem tehdy, že jedu na zá
vodní dráze. Penny jel stále nejméně stodvacítkou a nemohl 
vůz ani zastavit — neměl brzd!! Dr Ečer po zprávě o této 
dobrodružné a téměř krkolomné jízdě rozhodl, že přijme na
bídku Pennyho teprve tehdy, až přinese ze správkárny aut 
stvrzenku, že vůz j e v  naprostém pořádku. . .  Pak se nám 
Penny ztratil s očí a už jsme se s ním více nesetkali. Kdož 
ví, kde je dnes, rok po válce?

Ú k o l y  d o  b u d o u c n a .

Ještě bych se rád zmínil o našich úkolech do budoucna. 
Myslím, že potrestání válečných zločinců není jediným cílem
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celé naší práce. Úkolem spravedlnosti není totiž jenom po
trestat a učinit několik lidí neškodnými. Má také své vyšší 
a jaksi absolutní poslání. Lidstvo musí vidět, že je na světě 
ještě spravedlnost a že svědomí civilisovaných národů a sluš
ných Jidí si nedá jen tak všechno líbit. A to bylo druhým po
sláním naší práce.

Dnes, kdy jsme vytvořili celou síť vyšetřovacích komisí 
v Německu, kde je nejvíce válečných zločinců, jednak v in
ternačních táborech nebo ve věznicích, ale bohužel také ještě 
hodně na svobodě, plní se postupně první i druhý náš úkol.

Zbývá ještě třetí úkol. Rozvedl bych jej takto: Válka je 
zlo a plodí zlo. Až dosud se národy snažily toto zlo pouze 
zmenšit, krutost války zmírnit. Snažily se upravit válčení 
jakýmisi pravidly a zásadami, aby je učinily lidštějšími. Vý
sledkem této snahy je celá řada konvencí a mezinárodních 
smluv a dohod. Jsou to jakási s o u b o j o v á  p r a v i d l a .
V této válce jsme se dostali o krok dále. V Norimberku jsou 
souzeni nejen ti, kdo porušili tato pravidla válčení, ale i ti, 
kdo válku rozpoutali. Tak jako je téměř na celém světě za
kázán souboj a je trestán i sekundant, protože jde o zločin, 
tak i útočná válka je dnes považována za zločin. A to je zá
vazek do budoucna.

Další důležitá okolnost: Nová je procesní zásada, že zlo
činec je souzen nikoliv soudem své vlastní země, ale té země, 
kde spáchal své zločiny nebo na jejichž příslušnících se jich 
dopustil. Tím je zaručeno, že bude skutečně a spravedlivě po
trestán. Zkušenost se soudy v Lipsku po první světové válce 
ukázala, že soud vlastní země není dost spolehlivým zastán
cem práva. Dvojnásob by to platilo dnes. Jak by mohl soud 
země, jejíž vláda a vládnoucí třída povýšily zločiny na zákon, 
stíhati zločince, kteří se jich dopustili?

Je právě úkolem Komise sebrati všechen tento materiál, 
jak hmotně právní, tak procesně právní, vyplývající z praxe
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Komise i praxe jednotlivých soudů na celém světě, a vy tvo
ři ti z něho základ mezinárodního trestního práva, které by 
zaručovalo bezpečnost příštím generacím.

Jsme teprve na začátku a teprve budoucí desítiletí a snad 
století se dožijí jejich plodů. Ale věříme v to pevně. Jinak 
by naše práce byla jen jako kámen do vody hozený, který 
sice hladinu rozvlní, udělá kruhy na jezeře, ale stopy po něm 
nezůstanou. Věřím, že lidé dobré vůle na celém světě, byť 
by byli sebe skeptičtější, uznají, že stojí za to pracovat a žít 
pro tuto myšlenku.“

L e t  s K. H. F r a n k e m  do P r a h y .

Dne 7. srpna časně ráno vstoupila hlídka do cely K. 
H. Franka a sdělila mu, aby se připravil na delší cestu a 
aby si vzal vše, co tu  má. Měl toho po čertech málo. Při
krývku, kartáček na zuby, ručník, mýdlo — malý raneček, 
s jakým chodívali vagabundi po světě. Tak vyšel z internač
ního tábora, vsedl do jeepu, střežen pozornou stráží. Na le
tiště ho přivezla eskorta v 8.45 ráno. Nebyl spoután a nejevil 
známek neklidu. Zůstal ještě chvíli v jeepu, zatím co se ku
rýrní letadlo připravovalo ke startu. Snad Franka ještě utě
šovala jiskérka naděje, že odletí někam na liduprázdný 
ostrov, kde dostane světlovlasou Brunhildu, aby mu vařila 
až do poklidné smrti sešlostí věkem. Nevěděl, jaký je cíl 
cesty. Když viděl na letišti dr Ečera, uvědomil si, že je zle, 
že se poletí do Prahy.

Snad se pod koženým kabátem občas zachvělo srdce 
tuchou, že poletí do kraje, jemuž on říkal „Böhmen und Mäh
ren“. Pak nepotřeboval příliš mnoho uvažovat, co ho tam 
čeká. Vzpomene si, jak mluvil o tisíciletém rajchu, vzpomene 
si na parádešrity svých esesáků na Václavském náměstí? Snad
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