Zanedlouho nás bude dlit první desetiletí od tzv. „sametové revoluce“ – nenásilné vmny moci
v tehdej í SSR. Deset let perodu v demokracii západního stylu. Jak tento perod probíhal a kam nás
vede, zanechává a probouzí pocity skepse v nejednom z nás.
Situace dnes, kdy stejní oportunisté a pizpsobivci, kteí je t nedávno hlásali komunistická hesla,
tvoí hospodáskou a politickou elitu „nového ádu“, kdy malé podnikatele likvidují monopoly
mezinárodního kapitálu, kdy se „political correctness“ stává základem na eho veejného ivota a
svobod projevu jsou nasazovány stále nové a draznj í mantinely, kdy duchovní devastace zem má
bt dovr ena vytvoením multikulturní spolenosti, není niím jinm, ne co nám bylo od poátku
slibováno – „návrat mezi zem demokracie, mezi zem západní Evropy“.
Problém není nesplnn slib, nbr zidealizované pedstavy vt iny na ich obyvatel o souasné
západní Evrop. Ta u má dnes s duchovním, kulturním a také mocenskm centrem svta, kterm
bezesporu bvala, jen velmi málo spoleného. Jen málokdo dnes pod pozlátkem zdánliv v bohatství
topící se Evropy vidí její skutené problémy, ztrátu vlastní suverenity, hospodásk úpadek, obrovskou
nezamstnanost, duchovní a kulturní devastaci v ech jejích národ, korupci a kriminalitu, a to nejhor í,
likvidaci samotného etnického základu evropské civilizace! Utlumení vlastní porodnosti a vytváení
nepirozench multikulturních spoleností promícháváním s cizorasovmi pisthovalci u dávno není
jen lokálním problémem, ale bezprecedentní existenní otázkou celé na í civilizace. Jen málokdo si
uvdomuje, e tzv. „politická kultura“ západní Evropy, kterou si na i politikové tak rádi berou za vzor
a cíl, se od té na í znechucující v podstat neli í. Ne politická kultura je, co nás od západní Evropy
dlilo, nbr „political correctness – politická korektnost“ (samocenzura) je tím, co mli a mají na i
politití moralisté na mysli.
Nyní se v ak ji eská republika m e svmi politickmi, mediálními a soudními praktikami hrd
hlásit do rodiny liberálních západních demokracií. I do na í zem ji konen dorazily nebo si razí
cestu zákony kriminalizující „politicky nekorektní“ názory nebo polemiku k tzv. „historicky
prokázanm“ nebo „veejn známm skutenostem.“ Takové „skutenosti“ je teba „zákonn“ chránit
a dogmatizovat v dy, kdy nemají anci ve veejné diskusi obstát, zvlá t pak jedná-li se o ideové
pilíe samotného vládnoucího totalitního ádu. Je smutné, e si po 50 letech toho nejprimitivnj ího
totalismu musíme opt zvykat na nová dogmata. Opt se na emu obyvatelstvu neustálm opakováním
(vchovnm, vzdlávacím, mediálním a.j.) v tpují nediskutovatelné pravdy. Rozdíl je snad jen
v metodách – ty dne ní jsou na rozdíl od tch komunistickch tak efektivní, e je proti nim tém
ka d nezasvcen jedinec bezbrann.
Vrazem míry svobody ka dého státu je pedev ím jeho soudnictví. Stanou-li se veejn známé
skutenosti podkladem ke tvorb restriktivních zákon a odnímají-li soudm povinnost vázat se na
dkazní ízení tchto „skuteností“, piem práv jejich zpochybnní tvoí podstatu ob aloby, nastává
situace, kdy je obhajob znemo nno svou obhajobu prezentovat. Nezávislé soudy se tak stávají
pouhmi formálními vykonavateli vle monopolních producent pravdy.
Kdo si vyhrazuje monopol pravdy, která skupina „vyvolench“ byla schopná za poslední staletí
soustedit ve kerou kontrolu mezinárodního kapitálu, médií, filmového prmyslu a tém v ech
kulturn politickch oblastí celé euroamerické civilizace do svch rukou, není obtí né vypozorovat.
Jak obrovská moc a nebezpeí se v ak za tímto monopolem skrvá, si jen málokdo doká e pipustit.
Staí se pro ilustraci podívat na kterékoli válené ta ení, kterého se tzv. demokratick svt zúastnil,
vetn obou válek svtovch. Asi nejlep í píklad nám poskytuje stále aktuální iráck konflikt.
Od iráckého útoku na Kuvajt se na nás vyítilo takové kvantum mediální propagandy, e dnes tém
nenajdete lovka, kter by ml o Iráku a S. Hussainovi jinou pedstavu, ne o zemi nábo enskch
militantních fanatik vedenou po svtovlád tou ícím ílencem. Kdo z obyvatel ijících v zemích

„demokracie“ zná skutené píiny tohoto konfliktu vetn jeho historického pozadí ? Kdo kdy sly el
o irácko – kuvajtskch ropnch sporech ? Kdo byl informován o arogantním postoji Kuvajtu, kdy se
je t Irák snail tuto záleitost e it diplomatickou cestou ? Kdo ví o pasti USA ve form píslibu
Iráku, e se v pípad, kdy diplomacie sele, do konfliktu nebudou vm ovat ? Kdo sly el, jak
obrovsk mocensk a finanní vznam tato válka pro USA a pedev ím pro Izrael mla ? Kdo sly el o
300 000 obtech na iráckém civilním obyvatelstvu ? Nenajde se v ak tém nikdo, kdo nevidl
srdcervoucí hoolywoodskou formou zpracované dokumenty o válench zloinech na kuvajtskch
civilistech a neuviteln napínavé hysterické zprávy o kadé irácké raket, která zasáhla Izrael. O
tom, e ve stejné dob irácké obyvatelstvo zaívalo stonásobn intenzivnj í bombardování ze strany
„demokratickch“, idy kontrolovanch mocností, se ale bn mediální konzument nedozvdl tém
nikde. Dnes u dosáhlo formování veejného mínní k této problematice stupn, kdy „na e“ vláda
me bez obavy z vrazného odporu obyvatel proklamovat svou pipravenost zalenit do podobnch
„mírovch misí“ i na í armádu. Jist si vzpomínáte, jak málo chyblo zaátkem roku 1998 a Irák byl
znovu peválcován vojenskou ma inérií. Jenom díky rozhodnému odporu ruskch nacionálních kruh
a fiasku vdích americkch politik (idovského pvodu) Albrightové, Cohena a Bergera ped
studenty univerzity v Ohiu k této „mírové misi“ nedo lo. V e ale nasvduje tomu, e to nebyl
poslední pokus rozpoutat v této oblasti dal í válku. Dokonce se v této souvislosti zaalo hovoit i o
Iránu.
Velikost území ovládaného tymi hlavními aktéry
II. svtové války v srpnu 1939, tedy krátce ped
jejím zaátkem.

Britská internacionální pomoc, jak ji zail Irák
a Irán 1941. Nejprve vedlo Brity podporované
povstání k sesazení iráckého „usurpátora“
Raschida Aliho, kter si dovolil vyvázat se z britské
závislosti a udr ovat pátelské styky s Nmeckem,
po té následovalo vojenské obsazení Iráku. Krátce
na to, v srpnu 1941, pepadla v rozporu s mezinárodním právem britská a sovtská vojska Irán a
zmocnila se jeho ropn ch polí. Pedstavitel státu,
ach Resa Pahlewi, kter také udr oval pátelské
styky s Nmeckem, byl násiln sesazen a nahrazen
sv m synem, kter se spojencm nabídl. Byl to ten
ach, kterého po více ne tech desetiletích vyhnal Ayatollah.
I takto m e vypadat „mírová mise“. Nmetí a
Japon tí civilisté, kter m bylo toto „poselství
míru“ ureno, byli jist rádi, e je nkdo mohl
od sv ch diktátor osvobodit a s pochopením
vzhlí eli k obloze.
Pro informaci: A potom, co Anglie provedla 6
noních nálet na Berlín, bylo rozhodnuto o
odvetném náletu na Lond n.Japonci nikdy
nebombardovali americké civilisty a stejn jim to
nebylo nic platné, kdy se k nim spou tly
atomové pumy. Zatímco cel „demokratick “
svt s hrzou sledoval ka dou raketu V1 a V2,
jak terorizuje mírumilovnou Anglii, padalo tisícinásobn více britské a americké trhaviny na Nmecko. Na
snímku US-Air-Force pi bombardování Dortmundu.

Dnení doba nám poskytuje bezpoet píklad formování veejného mínní. Staí se jen pozorn dívat
kolem sebe a hledat souvislosti. Roziování NATO, vydírání vcarska americkm bojkotem, postup
proti Microsoftu, pokusy zavádní internetové cenzury, plánované zavedení EURA, asijská krize,
skandál kolem Clintona, Albrightová Havlovou nástupkyní (!)…ádná z tchto událostí není
izolovanm dním, nbr pesn cílenm zapadajícím dílem mozaiky celkového obrazu.
Zoufalá informaní uniformita panující tém v celém
eském mediálním spektru a absolutní absence (by
jen samizdatová) politicky nekorektních informací
nás pinutila pistoupit k projektu, v rámci kterého se
pokusíme seznámit Vás s tmi základními a
utajovanmi aspekty historie a souasnosti, které
pímo nebo nepímo ovlivují ná dnení ivot a
Zprávy z idovského tisku: „Irá ané mají plynové
budoucnost naí zem.
komory pro vechny idy“ Wiesenthalovo centrum
Tato broura je prvním vsledkem této nároné a
v USA : „N mecké firmy vyráb jí v Iráku cyklon B“
nákladné práce. Piblííme Vám v ní odvrácenou
stranu jedné z nejsvatjích celosvtov „veejn známch a historicky prokázanch skuteností“,
která svm vznamem perostla v jeden ze základních pilí pováleného svtového ádu. Je jí
perzekuce a následné vyvradní 6 milion id v hrznch plynovch komorách nacistického
Nmecka, oznaována u i u nás zaitm pojem HOLOCAUST.
Vzhledem k tomu, e se zde jedná o téma nesmírn rozsáhlé, ke kterému se váe kvantum literatury a
jinch materiál, není v monostech této broury a ani jejím cílem kompletní detailní prezentace celé
problematiky. Naí snahou je zpístupnit, nechat Vás nahlédnout a otevít Vám cestu k té
necenzurované ásti historie a souasnosti, kterou oficiální zdroje zamlují a seznámit Vás s vsledky
mnohaleté práce politicky nekorektních historik a vdc, tzv. „revizionist“.
Rudolf Seidl

ÚVOD
Osvtim – pojem, kter se stal nevymazatelnou souástí
slovníku kadého z nás - pojem, se kterm jsme se
znovu a znovu setkávali ji od nejútlej ího mládí,
synonymum hrzy, sadismu a bestiality za hranicí
lidského chápání, sedm písmen, která dokáí ponoit
cel nmeck národ a jeho historii do toho
nejohavnj ího svtla: miliony lidí usmrceny
v plynovch komorách – konec, ke kterému musely
zaruen v echny nmecké tradice smovat a dojít.
Aby se u nikdy nemohly tyto hrzy opakovat – je nám
dnes a denn více í mén nápadnou formou
P evchova v moderního lov ka
vysvtlováno ústy politik, „strác lidskch práv“ a
Snímek v pozadí je falzifikát ( viz.str.29)
v ude pítomnmi sdlovacími prostedky – musí se
Nmecko a pro jistotu v echny ostatní státy Evropy vzdát své národní identity, tradic a kultury, otevít
své zem ostatním národm a rasám a smovat k vytouenému cíli jedné („ONE WORLD“)
multikulturní spolenosti, protoe pouze ta me znemonit národnostní cítní a tím zajistit vn mír
a lásku na Zemi. Najde-li se nkdo, kdo tuto nutnost nechce pochopit, tak jsou zde vdy v pohotovosti
ta kouzelná slova – rasismus, fa ismus a Osvtim a pevchova v „moderního lovka“ me
pokraovat.
Jednoznan nejvt ím pstitelem komplexu viny a mistrem v mávání osvtimskm obu kem je vedle
nesetnch idovskch organizací samotná bonnská vládní a celá politická garnitura, která s tímto
obu kem mává tím víc, ím více je zejmé, e je její na komplexech viny pevychovaného Nmecka
stojící existence ohroena. V posledních letech je v této garnitue pozorovatelná nejistota, doprovázená
pímo hysterickmi reakcemi v ude tam, kde je vyjádena i jen tichá pochybnost o osvtimském mtu.
A tak dnes meme bt svdky proces, u kterch nejsou pipu tni ádní znalci, i nové vdecké
poznatky a argumenty podporující obhajobu. Obvinní, jako napíklad v íjnu 1997 k nepodmínnému
trestu odsouzen znám nmeck publicista a vydavatel kniní ady „Historická Fakta“ 70-ti (!) let
Dipl.pol. Udo Walendy, jsou v ak v tisku prezentováni jako labilní, fanatití pravicoví extremisté, tedy
jist druh ílenc, které je teba izolovat a pinejmen ím finann potrestat, pestoe se cel ivot
chovali estn a ve svch komunitách patí mezi ty nejváenj í obany. Dokonce americk oban ing.
Fred Leuchter, specialista na americké plynové komory, byl zaten nmeckou policií pímo
v televizním studiu, pouhou hodinu ped vysíláním poadu, ve kterém by se pravdpodobn hovoilo o
jeho senzaním znaleckém posudku o nmeckch plynovch komorách, kter jako první vycházel
z chemického a konstrukního rozboru krematorií a plynovch komor proklamovanch vyhlazovacích
tábor. Tisk, kter se jinak na takové skandály vrhá s neuvitelnou horlivostí, se zde omezil na
zpráviku o pár ádcích. ádn noviná, jindy tak citliv na sebemen í poru ení svobody projevu, zde
nepocioval potebu reagovat.
V dne ním Nmecku se nepromine ádná píleitost vytkat a pedhazovat Nmcm jejich historii
bezpotem hororovch film, dokument, zpráv a projev. I kdy se jedná o prokázané li a
falsifikáty, jsou jejich autoi chránni ústavn zaruenou „svobodou projevu“. Kdy má ale jednou
promluvit americk specialista a konstruktér plynovch komor, je zaten pímo v televizním studiu
je t pedtím, ne mohl pronést pouhé slovo ped kamerou. Je tu snad nco, na se svoboda projevu
nevztahuje, nco k ututlání ? Nco, pro by ml bt bezúhonn lovk z nieho nic zaten, tdny
zadrován a následn v tajnosti deportován ? Co spáchal ?
Tk zloin ! V jeho znaleckém posudku toti dochází k jednoznanému závru, e v prostorách,
které jsou dnes prezentovány jako plynové komory, nikdy nemohli bt lidé zabíjeni plynem, piem
tento závr je postaven na chemickch zkou kách vzork pocházejících z tchto údajnch plynovch
komor a na jejich konstrukci. Fred Leuchter vypracoval tento posudek v roce 1988. Objednavatel byl
Ernst Zündel, kter jej pouil jako základ obhajoby ve svém kanadském procesu, kter proti nmu
rozpoutala idovská „Asociace na památku Holocaustu“ za jeho publikování broury „Zemelo
skuten est milion?“ Do té doby je t nikdy nebylo provedeno vdecké prozkoumání osvtimského
komplexu. V echna tvrzení o masovém vyvraování id v Osvtimi se zakládají vhradn na
svdeckch vpovdích. Jejich zpochybnní je automaticky prezentováno jako zneváení obtí

holocaustu. Jakékoli dkazy vyvracející existenci plynovch komor soudy zásadn odmítají pipou tt
– jedná se zde pece o historicky prokázanou skutenost.
Takov je dne ní stav vcí. Je tedy otázkou: Jsou svdecké vpovdi pravdivé ? Co k Osvtimi íká
vda ?

Svdecké zprávy a skutenosti v procesech s nacisty
Celková argumentace o údajném zplynování spoívá, jak ji bylo eeno, na svdeckch vpovdích.
Tyto a pouze tyto tvoí podstatu proces s „nacistickmi válenmi zloinci“ a rozsudk nad nimi. A
proto by mly bt prozkoumány jako první.
U bhem války se objevovaly v britském a americkém tisku zprávy o vyvraování id. Ov em celá
dne ní tíha tohoto obvinní byla dosáhnuta a v Norimberskch procesech ped mezinárodním
vojenskm tribunálem (dále jen IMT), jejich proklamovanm cílem bylo potrestat viníky za
rozpoutání války a válené zloince. Tyto procesy se v ak od samotného poátku vyznaovaly vedle
prohe k proti právním normám, hrubm poru ováním procesních pravidel. Nap. l. 19
Norimberskch statut praví: „Soudní dvr není povinen vázat se na dkazní pravidla. Ml by
pedev ím zajistit rychl , neformální prbh procesu. A l. 21 zní : „Soudní dvr by neml vy adovat
dkazy pro známé skutenosti, n br je úedn vzít na vdomí.“
Svdci tak mohli vypovídat co chtli, ani by tak riskovali postih pro kivé svdectví. Obhajoba
nesmla vzít tyto „svdky“ do kíového vslechu a navíc jí byl prakticky znemonn pístup
k polehujícím materiálm. Doklady a dkazy, které by podpoily obhajoby, tedy vbec nebylo
dovoleno pedvést, v e spoívalo na vpovdích 240 pedvolanch svdk, které byly podpoeny
300 000 písemnmi prohlá eními. Navíc byli obvinní asto vystaveni nejbrutálnj ímu muení
k vynucení poadovaného „piznání“ nebo jim bylo vyhroováno, e oni a jejich píbuzní budou
vydáni Sovtm. Na druhé stran byly mnohm z nich na oplátku za ádané vpovdi slíbeny ni í
tresty i úplná svoboda. Nap. Obvinn Hoettl, kter zárove vystoupil jako svdek, byl následovn
okamit pijat do americké tajné sluby, nebo obvinn Wisliceny vyvázl s rozsudkem na pouhé ti
roky poté, co podal poadovanou vpov. Zde se nejednalo o proces, kter ml nezaujat ukázat
skutenost, nbr o proces, kter ml potvrdit ji díve válenou propagandou vyslovená obvinní
proti Nmecku a tuto propagandu tímto ospravedlnit. Otázka skutené viny a pravdy byla principiáln
vedlej í, druhoadá. Toto zjevné poru ení právnosti bylo u tehdy podntem pro jednoho se soudc,
Vlevo : Rudolf Hess a Albert Speer, oba
byli souzeni v Norimberku.
Speer byl jedin z nejbli ích Hitlerov ch
spolupracovník, kter vyvázl s pouh m
dvacetilet m trestem. Ochotn vypovdl
cokoli, co se po nm ádalo.
Rudolf Hess byl druh nejvy í mu
v Nmecku a Hitlerv nejvrnj í pítel.
Narodil se v Egypt, kde i vyrstal a
nav tvoval anglické koly. 10.5.1941, po
tom, co Anglie ignorovala nebo zamítla více
jak 40 mírov ch iniciativ Nmecka, se Hess
rozhodl udlat poslední zoufal pokus k zastavení války.V tuto noc
odletl sám osobn s ádostí králi Jiímu VI.o ukonení boj nad
Skotsko, kam poprvé v ivot seskoil padákem. Rudolf Hess byl i pes
své postavení mírového posla zaten a a do Norimbersk ch proces vznn. Proto e tedy nemohl b t
v Norimberku v IMT obvinn z ádn ch „válen ch zloin“,byl obvinn z neho do té doby nesl chaného –
pípravy války a odsouzen na do ivotí. V roce 1987, po 47 letech aláe, kdy zaal Gorbaov hovoit o jeho
propu tní, byl 93 let Rudolf Hess zavra dn! Vy etování jeho tzv. „sebevra dy“, které sebevra du vylouilo,
bylo na ádost britského ministra zahranií zastaveno.

Ameriana Wenersturma, aby sloil svou funkci a vrátil se do USA. Po návratu vydal prohlá ení, ve
kterém mimo jiné stojí : „…3 lenové skupiny veejn ch alobc se místo snahy formulovat a

dosáhnout nového právního systému ídí pouze sv m vlastním prospchem a pomstychtivostí…
5.Ob aloba vedená generálem Taylorem udlala v e, co bylo v její moci, aby znemo nila pijetí
jednotného závru soudu, jako napíklad o po ádání vlády ve Washingtonu, opatit a dát soudu
k dispozici dal í dle ité dokumenty. 6. 90% personálu norimberského soudního dvora tvoí pedpojatí
lidé, kteí bu z politick ch nebo rasov ch dvod podporovali vc ob aloby…8.Kdybych byl vdl
ped 7 msíci, co se v Norimberku bude dít, pak bych tam byl nikdy ne el.“
Ve skutenosti tvoili 60% úadu obaloby nmetí idé, kteí po roce 1933 z Nmecka emigrovali.
Ani ne 10% amerického personálu soudního dvoru tvoili rodilí Ameriané.

Proces s SS-rotmistrem Hoppem
Po Norimberskch procesech následovaly nesetné procesy s „nacistickmi zloinci“ ped nmeckmi
soudy, jejich prbh se jim v mnohém pizpsobil a podobal. Jakm zpsobem tyto asto probíhaly,
lze zvlá t dobe ilustrovat na procesu s bvalm SS-rotmistrem O.Hoppem v roce 1950.
Hoppe byl obalován z velkého mnoství tkch násilností a vrad na vzních koncentraního tábora
Buchenwald, co bylo doloeno 130 svdky. O 16 let pozdji, 6.5.1966, psaly „National Zeitung“
(Národní noviny) o celém procesu a jeho pozdj ích obnovách, které vedly pouze k pádu nkterch
bod obaloby, ne k propu tní. Hoppe musel bt dodaten zpro tn viny ve více pípadech zastelení
a trání vz. A zde skuten vy lo najevo, k jakm nedostatkm a nepravostem bhem procesu
do lo. Ve zdvodnní rozsudku bylo napíklad líeno Hoppeho násilí na vzni Wolffu: „Hoppe se na
nj osopil: „Bude , ty idovská svin, stát vzpímen?“ Souasn jej dvakrát tak velmi siln udeil do
tváe, e Wolff krvácel z nosu a pusy.“ Jin svdek popisoval, jak Hoppe tral bvalého poslance
í ského snmu Asche: „Svdek zdraznil, e se v tomto pípad zvlá t cítí povinován slou it pravd,
proto e Asch byl jeho pítel a kolega v práci, svdek mimo jiné vypovdl: „ Hodil s ním o ze a se
zuivostí mu o ni omlátil hlavu. Asch, kter byl znan tlesn slab í ne obvinn , nakonec pestal
projevovat díky tmto siln m úderm známky ivota.“
Pozdji se ukázalo, e Wolff, jeho trání bylo pod písahou dosvdeno i jinmi svdky, ji v roce
1917 padl jako dstojník armády. A poslanec Asch vbec nikdy neexistoval !
O dal ích svdeckch vpovdích psaly ji zmínné noviny: „ Je k dispozici dostaten dkazní
materiál o tom, e mnozí vzni, které ml Hoppe ubít, Buchenwald opustili iví a vzni, které ml
zastelit, nezastelil. A tak je napíklad pepravní dlník Heinrich Seiler ijící duch, proto e Hoppe
ml Seilera umlátit. Tento zavra dn poskytl v íjnu 1965 Národním a Vojensk m novinám
interview…
Rozsudek spolkového soudního dvora ukázal, e zde muselo dojít ke vzájemn m dohodám mezi
b val mi vzni, proto e jak jinak by mohlo dojít k fale n m svdectvím cel ch skupin ?…
Poté, co se tyto senzaní lánky objevily, spchal „Svaz buchenwaldskch vz v SRN“ se sídlem ve
Frankfurtu s podáním písemného prohlá ení datovaného 5.8.1965 s nadpisem: „Pípad Hoppe –
skuten 15 let nevinn ve vzení ?
Z tohoto svazu v ak picházelo nemálo kivopísench svdk proti Hoppemu !
Dál se v novinách doteme: „Vlastní senzace byla, e se poprvé podailo odhalit cel komplex
fale n ch obvinní proti b valému píslu níku SS.“ Konen se jednou podailo odhalit pravdu a
„prokázanou vrohodnost svdk“. Hoppe v ak musel
20 let nevinn strávit ve vzení.
Na pípad Hoppe se také pozdji v Osvtimském
procesu odvolával ve své obhajob Dr.Laternser:
Podailo-li se Hoppeho v pípad Sailer na základ
více svdectví usvdit, pak musela b t tato svdectví
pedem smluvena, jeliko Seiler pece stále ije.
Existují tedy úmluvy svdk !
Docházelo k nim ji v roce 1950, jak je tomu v na em
pípad ?
Dr. Laternser dále hovoí o polskch svdcích, které
bhem procesu nav tvoval ve Frankfurtu vysok
úedník polského ministerstva spravedlnosti Dr.Sehn,
o neuvitelnch vpovdích eskch svdk, i
1945: vzni (budoucí svdci) se vrací dom

o rumunsk ch svdcích, kteí byli ve vzájemném kontaktu, byli vysl cháni rumunskou tajnou slu bou
a od kter ch pocházely ty nejvt í nepravdy, které byly bhem procesu odhaleny a dokázány.
Tyto jednoznan dolo ené pípady ukazují, e svdci rozhodn nevypovídali to, co sami za ili, n br
to, jak byli instruováni. V neposlední ad to mohli bez zábran provádt ji proto, e se zpravidla
jednalo o cizince, kteí se po pednesení sv ch v povdí ihned vraceli do vlasti a tím se mo nému
postihu pro kivé svdectví vyhnuli.
Jak je tedy mo né se vzhledem k takov mto zku enostem slep odvolávat na svdecké v povdi a
souasn v echny dolo ené vcné dkazy shodit ze stolu s odvodnním, e vyvra ování plynem je
„veejn známá skutenost“, i kdy se zakládá práv a pouze na tchto „svdcích“ ? Anebo by mlo
b t nediskutovatelnou povinností v ka dém právním ízení a zvlá t pak v tomto prozkoumání v ech
fakt a tvrzení ?

Koncentraní tábory v Nmecku
Fakta k této problematice se dají následn shrnout. V prvních poválen ch letech se pova ovalo za
samozejmost, e ka d koncentraní tábor obsahoval jednu nebo více plynov ch komor. Ty
nejznámj í se nalézaly v Dachau, v nich mlo b t údajn zplynováno 238 000 lidí. Jako dkaz zde
slou ily údajn samotné plynové komory, kde vyvra ování probíhalo. Vypadaly podobn, jako
hromadné sprchy, kde ale místo vody vycházel smrtící plyn. Tyto vra dy také dozorci z Dachau bhem
procesu piznali, nicmén a po nepopsateln brutálním muení. I kdy vdli, e se tímto odsuzují
k trestu smrti, dali pednost „piznání“ ped dal ím muením.
Dal í dle it tábor byl Buchenwald. O jeho údajn ch plynov ch komorách pí e francouzsk
duchovní Georges Henocque v „Peklo bestie“, Paí 1947, citujeme: Zdi vevnit byly bez r h, hladké a
jako lakované. Venku vedle dveí se nalézala tyi pod sebou seazená tlaítka: ervené, luté, zelené a
bílé. Jeden detail mne v ak znejistil: Nepochopil jsem, jak m zpsobem klesal plyn ze sprch. Vedle
místnosti, ve které jsem se nacházel, byla chodba. Vstoupil jsem do ní a uvidl silnou rouru omotanou
asi centimetr tlustou gumou o prmru, e se ani nedala celá obejmout. Vedle ní se nacházela klika,
kterou se natoením zleva doprava vpou tl plyn. Tlak byl tak siln , e klesnul a na podlahu, tak e mu
ádná ob nemohla uniknout, tedy to, co Nmci naz vali „pomalou a sladkou smrtí“.
Pod místem, kde roura vyúsovala do plynové komory, se nalézaly stejné v stupky, jako u venkovních
dveí: erven , zelen , lut a bíl . Zjevn slou ily k tomu, aby mily klesání plynu. V e bylo skuten
vdecky písn organizováno. Sám ábel by to nevymyslel lépe. Znovu jsem vstoupil do plynové
komory, abych zjistil, kde se nacházelo krematorium. Co mi nejprve upoutalo zrak, byl rolující elezn
pepravník. Tento perfektn zkonstruovan aparát se neúnavn otáel a sahal a do roz haven ch
pecí. Na nj se nahromadná tla v komoe nalo ila a byla pepravena do pecí.
Kdy jsem tuto nezapomenutelnou a otesnou náv tvu podnikl, byly je t v echny pístroje v plném
provozu a pln vytí ené…
Poté, co jsem si toto inferno je t jednou prohlédl, pokraoval jsem mlíc ve svém temném procházení.
Otevel jsem dvee do tetí místnosti. Vedly do rezervní komnaty. Tam se hromadila ta tla, která
nemohla b t ve stejn den spálena, a tak byla u etena pro následující den. Nikdo, kdo to sám neza il,
si nem e pedstavit brutalitu této tetí scény. Vpravo, v jednom rohu komnaty, le eli mrtví, nazí,
vyrabovaní, bez jakéhokoli respektu kí em krá em
pes sebe pohozeni a v nepochopiteln ch pozicích
zalomeni. Mli zlomené elisti, aby se daly vyrvat
zlaté protézy – ani nemluv o ostudn ch
„prohlídkách“, kter mi tato tla pro la, aby byla
jistota, e neskr vají ádn perk, kter by mohl
obohatit komoru poklad nacistické zrdy…
Pohlédl jsem naposled na toto místo hanby a
pobouení a etl jsem ve svtle plamen, které
vyrá ely 8-10 metr z pece, onen cynick
tyádkov nápis na zdi krematoria: Odporn erv
Pehled v ech nmeck ch koncentraních tábor.Údajné
nesmí nikdy pohltit mé tlo ! Proto a mne ist
likvidaní tábory se nacházejí v hradn v polské ásti
plamen pohltí. V dy miloval jsem teplo a svtlo,
sovtské okupaní zóny,která byla dlouhá desetiletí skryta
proto spal m, nepohbívej !
za eleznou oponou.

A nakonec se mi naskytl je t jeden pohled, kter nmecké vd dodává hrdosti: Více ne kilometr
délky a 1,5 metru v ky bylo nahromadného popele, kter se peliv odebíral z pecí na hnojení
zelnch a epnch polí ! Tak statisíce lidí, kteí do tohoto pekla vstoupili iví, opustili jej jako
hnojivo…“
Vedle takovchto reportáí od svdk existují i vpovdi od tch, kteí se ke vradám v plynovch
komorách piznávají. K tmto mezi jinmi patí velitel tábora Ravensbrück Suhren, jeho zástupce
Schwarzhuber a táborov léka Treite; ti v ichni byli následn zabiti nebo spáchali sebevradu. Také
táborov léka Mauthausenu ml na smrtelné posteli (byl temi stelami tce rann) piznat, e se tam
zplynovalo 1 a 1,5 milionu lidí. Simon Wiesenthal, znám profesionální pronásledovatel nacist,
k tomuto napsal, citováno z jeho knihy „Koncentraní tábor Mauthausen“(Ibis-Verlag 1946): V táboe
Mauthausen bylo na píkaz SS-Hauptsturmführera Dr.Krebsbacha vybudováno zplynovávací zaízení
kamuflováno jako umvárna (…) SS-Gruppenführer Glücks vydal píkaz slabé vzn prohlásit za
du evn nemocné a usmrtit je plynem. Bylo tam zavradno na 1-1,5 milionu lidí. Toto místo se
jmenuje Hartheim a leí 10 km od Linze ve smru na Passau…“

První protiklady ke sv deck m v pov dím
Ji velmi brzo se zaaly mnoit pochybnosti k tmto tvrzením. Americk soudce Stephen S.Pinter
povolan do tábora Dachau napsal: „Po válce jsem po dobu 17 msíc psobil jak právník amerického
ministerstva války v Dachau a mohu dosvdit, e se v Dachau nenalézala ádná plynová
komora…Takté se nenacházela ádná plynová komora ani v jednom koncentraním táboe na území
Nmecka. Bylo nám sice sdleno, e v Osvtimi plynová komora byla, nicmén jeliko se Osvtim
nacházela v sovtské okupaní zón, nebylo nám prozkoumání tchto sdlení umonno, protoe to
Rusové nepipustili…Vyptával jsem se tisíc id, dívj ích vz v Nmecku a Rakousku a povauji
se v této záleitosti za dobe informovaného.“
1.10.1948 dala vojenská policie v Rakousku do obhu tiskovou zprávu, ve které se praví, e
spojenecké vy etovací komise zjistily, e v koncentraních táborech Bergen-Belzen, Buchenwald,
Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Mauthausen, Natzweiler, Neuengamme, Niederhagen
(Wewelsburg), Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof a Terezín nebyli ádní lidé usmrceni plynem.
V tchto pípadech bylo moné dokázat, e piznání byla vynucena muením a svdecké vpovdi
byly fale né. Tato zpráva byla ovena poruíkem Lachoutem, rakouskm inenrem ve slubách
vojenské policie. Pravost tohoto dokumentu byla asto zpochybována, ale nakonec musela bt soudy
a historiky nezvratn uznána.
Zásadní obrat pak pinesly knihy francouzského socialisty Paula Rassiniera. Tento byl sám Nmci
vznn jako píslu ník odboje v Buchenwaldu a jeho vedlej ím táboe Dora. Pí e v ak, e nikdy
ádnou plynovou komoru nevidl.
Jeho vlastní tké záitky mu nezabránily zasazovat se po válce o pravdu. Sledoval v echny zprávy a
vpovdi o plynovch komorách. Ve své knize „Drama id v Evrop“ pí e: „Pokadé bhem
posledních 15 let, kdy se na el v kterémkoli kout Evropy neobsazeném Rusy njak svdek, kter
tvrdil, e sám u zplynování byl, okamit jsem za ním jel, abych
jeho svdectví zaznamenal. A pokadé
z toho vze lo to stejné: s mmi akty v ruce jsem „svdkovi“
pokládal takové mnoství pesn formulovanch otázek, e se
zjevn tak topil ve lích, a nakonec prohlásil, e to sice sám
nevidl, ale jeden dobr – bohuel mrtv – pítel, o kterého
pravosti vrok se nedá pochybovat, mu tu vc vyprávl. Takovm
zpsobem jsem projel kíem kráem celou Evropu.“
Na této nevypátratelnosti pravch svdk se do dne ního dne nic
nezmnilo. Konec v em diskusím pinesl a dopis na „Die Zeit“,
kter definitivn zboil mtus o plynovch komorách na území
Nmecka. Sepsal jej Martin Broszat, tehdej í spolupracovník a
pozdj í editel státního historického ústavu v Mnichov.
V dopise stojí: „Ani v Dachau, ani Bergen-Belzenu i
Buchenwaldu nebyli idé nebo jiní v zni
zplynováni…Masová likvidace id plynem za ala v roce
Dva mladí nmetí vojáci bhem vslechu

1941/1942 a probíhala v hradn v místech k tomuto ú elu pat i n technicky vybaven ch,
p edevím na obsazen ch polsk ch územích ( ne vak na území íe), tedy: v Osv timi, Sobiboru
na Bugu, Treblince, Chelmnu a Belzecu.“
Tímto je úedn potvrzeno, e v ichni svdci, kteí tvrdili nco jiného, nemluvili pravdu. Je v ak
zará ející, jakou formou zveejnní tak senzaní zprávy probhlo. Ne jako vdecké prohlá ení
s rozsáhlm odvodnním, ale jako dopis na nmeck tdeník. Vezmeme-li v úvahu, e se zde
nejednalo o ádnou malikost, nbr o popení neho, co se skoro patnáct let hlásalo do celého svta
jako neotesitelná pravda, neho, co se stalo souástí uebnic a co v mnoha pípadech vedlo a
k trestm smrti, tak je a neskutené, e celá zále itost mla bt smetena ze stolu tímto zpsobem.
J.Graf k tomu pí e: „To, co státní historick ústav k tomuto kroku pimlo, nebyla oddanost pravd,
ale jednoduché donucení. Do roku 1960 se toti objevilo tolik hlasitch pochybností, e hrozilo
zpochybnní a neudr itelnost celé historie holocaustu. Proto se historici rozhodli(…) jednodu e
v echny komory smrti „umístit“ do Sovty okupovaného Polska, kde byly mimo dosah obt ujících
pozorovatel.“

„Likvida ní“ tábory v Polsku
Za likvidaní tábory mimo tehdej í Nmeckou í í se pova ují Sobibor, Treblinka, Chelmno, Belzec a
Osvtim. asto se k nim je t piítá Majdanek, ale tento Broszart k tmto „vyvolenm místm“
nepoítá, tak e jej m eme ze seznamu vy krtnout.

Gersteinova zpráva
První a nejdle itj í zpráva o koncentraních táborech v Polsku je tzv. Gersteinova zpráva. Je dnes
pova ována za klíovou vpov o dní v Belzecu, Treblince a Sobiboru, proto e byla zpracována
vysokm dstojníkem SS. O ni se opírají nmecké soudy v procesech s nacisty. Byla také pedlo ena
v Norimberku, vzbudila v ak u soudc znané pochybnosti, proto je zde o ní jen krátká zmínka. Její
autor, Kurt Gerstein, byl zvlá tní lovk. Jako gymnazista byl lenem Kesanského mládeneckého
sdru ení, 1933 vstoupil do NSDAP, roku 1936 z ní byl vylouen kvli roz iování leták, kde se psalo
o oddlench ástech vlak pro naka ené lidi a vzteklé psy (nic podobného neexistovalo, vzteklí psi byli
okam it utracováni) a také kvli svm kesanskm aktivitám. V beznu 1941 se nicmén dobrovoln
pihlásil k SS. Díky jeho studiu dlního stavebnictví a medicíny rychle postoupil nahoru a byl pidlen
technicko-zdravotnické slu b v hlavním úadu SS do oddlení hygieny. V tomto zaízení se
pravdpodobn asto mezi rznmi koncentraními tábory pohyboval. Krátce ped koncem války se
dobrovoln vydal francouzskm okupaním úadm a v hotelu, jako vjimen zajatec, sepsal své
zprávy. Poté byl dopraven do vzení v Paí i, kde byl 25.ervence 1945 nalezen ob en ve své cele.
Jeho ena se to dozvdla a po tech letech.
Existuje od nj celkem est zpráv, ást nmecky a ást francouzsky, ást v rukopise a ást ve
strojopise. V jedné z nich popisuje zplynování v Belzecu: „Ped námi urit druh umvárny (…) pak
napravo i nalevo po tech místnostech 5x5 m, 1,90 m v ky, s devnmi vraty jako u gará í (…) více
jsem toho odpoledne neml mo nost vidt. Jednoho rána, krátce ped sedmou, mi bylo sdleno: bhem
10 minut pijede první transport! Skuten po nkolika minutách dorazil vlak z Lemberku. 45 vagón
se 6700 lidmi, z nich 1450 bylo u pi píjezdu mrtvch. Zpoza zamí ovanch okének vyhlí ely
otesn bledé a vystra ené dti, oi plné smrtelného strachu, odloueny od mu  a en. Vlak vjí dí:
200 Ukrajinc otevírá vrata a vybiovává ko enmi obu ky lidi ven z vagón. Velk tlampa udává
dal í instrukce: kompletn se svléci, vetn protéz, brlí atd., cennosti odlo it u pepá ky bez
potvrzení. Boty peliv pivázat k sob, proto e v hromad dobrch 25m vysoké by jinak u nikdo
správn kus do páru nena el. Potom eny a mladé dívky k holii, kter dvma, temi stihy odstihne
v echny vlasy a vhodí je do bramborovch pytl (…) Potom se zástup lidí dává do pohybu (…)
vystoupili po malch schodech a pak vidli v e (…) Mnoho lidí se modlí. Modlím se s nimi a hlasit
kiím k mému a jejich Bohu. Jak rád bych el s nimi do komory, jak rád bych zemel jejich smrtí!
Na li by pak v jejich komorách uniformovaného SS dstojníka, pova ovalo by se to za ne astnou
náhodu a pak upadlo v zapomnní. Je t ale nemohu, nejprve musím zvstovat, co zde pro ívám!
Komory se naplují. Poádn nacpat! Tak to kapitán Wirth poruil. Lidé si stojí navzájem na nohou,
700 a 800 na 25 m2 ve tyi krát 45 m3! SS je tlaí dohromady, jak to jen jde (…) nyní konen chápu,

pro se ten cel provoz jmenuje „Heckenholdt-Stiftung (Stiftung = nadace). Heckenhold je
provozovatel dieselového motoru, mal technik a souasn i tvrce tohoto zaízení. S jeho vfukovmi
zplodinami mají bt lidé usmrceni. Ale diesel nefunguje! Kapitán Wirth pichází! Je na nm vidt, e je
mu trapné, e se to muselo stát práv dnes, kdy jsem zde já. Ano, vidím v e! A ekám. Mé stopky v e
peliv registrují. 50 minut, 70 minut, diesel ne a ne naskoit! Lidé ekají v plynovch komorách.
Zbyten. Je sly et jejich plá, vzlykání (…) Po 2 hodinách 49 minutách – stopky to pesn
zaznamenaly! – diesel naskoil. Do tohoto okamiku lidé v komorách ijí, 750 lidí ve tyi krát 45 m3!
Uplynulo 25 minut. Správn, mnozí jsou nyní mrtví. Je to vidt malm okénkem, kdy elektrické svtlo
na chvíli komory osvtlí. Po 28 minutách u ije jen málokdo. Konen, po 32 minutách je mrtvé v e!“
Tolik nkteré vatky z jeho zprávy.
Podíváme-li se na n blíe, tak jako první zaujme extrémní íselná pesnost. Ve je co nejpelivji
íseln doloeno. Gerstein chtl zejm zapsobit jako peliv pozorovatel a zárove ve co
nejdramatitji vylíit. Napíklad 700 a 800 lidí na 25 m2, ili 30 lidí na m2 ! Nesmyslnost takového
tvrzení si ani nezasluhuje komentovat. Staí si jen vzpomenout na vlastní záitky s peplnnmi
autobusy apod. Nicmén, podívejme se na to matematicky: Prmrn objem lovka je 68 litr,
poítejme 60 litr kvli dtem. 30 lidí dává objem 1,8 m3. Bylo-li by tedy moné lidi rozlít do komory,
tak nám zbude pouhch 10 cm do stropu, to znamená 100 litr vzduchu na 30 lidí. Prmrná spoteba
vzduchu jednoho lovka je 4,9 litr za minutu. Za danch podmínek by se museli lidé po 40
sekundách udusit. K emu pak dieselovch zplodin ?! (Pozdji byla pro Belzec, Treblinku a Sobibor
tato ísla sníena na 200 a 400 lidí na komoru 4x4x2 metru. V tomto pípad by k uduení dolo za
27,3 minut pi 200 lidech a za 3,8 minut pi 400 lidech.)
Co se dieselovch zplodin te, nikde Gerstein, kter se v jiné ásti zprávy nepímo vydává za
technického génia, nepopisuje, jakm zpsobem se mly do komor pivádt a kudy ml stlaen
vzduch unikat. Podle pozdjích svdk mly zplodiny pocházet z ruského tankového motoru, kter
pracuje i pi protitlaku 0,5 bar. Stropy mly bt z lepenky. Jak mohly dvee a lepenkové stropy
takov tlak vydret, je záhada.
Dalí záhadu pedstavuje ona 25 metr vysoká hromada bot, co odpovídá osmipatrovému domu. Kdo
a jak ty boty nahoru vynáel ? Kolik milion bot by na takovou hromadu bylo zapotebí ?
Jiná ukázka Gersteinovy pesnosti: 45 vagón se 6700 lidmi, z nich 1450 ji bylo mrtvch, 200
Ukrajinc…A zatímco ve rychle poítal, staí jet celé dní na minuty pesn stopovat. Pi tom vem
je tak otesen, e se tlaí do kouta (jak kout ?!) a nahlas kií k Bohu (e by jej nikdo neslyel ?). To
ve si po ti roky dokonale pamatuje, ne me své svdectví sepsat.
A nakonec stojí za zmínku celkov poet zavradnch, kter Gerstein udává, jednou 20 a jindy 25
milion.
Jak to bylo s jeho smrtí ? lovk, kter chce celému svtu, jak píe, zvstovat o tchto zloinech, kter
se dobrovoln vydává vítzm, aby uinil vpov, spáchá o nkolik tdn pozdji sebevradu, a to i
kdy je nejdleitjím svdkem, i kdy je vící kesan a má enu a ti dti ? Své en se
mimochodem nikdy o hrzách, které popisuje, ani náznakem nezmínil.
Skuten se obsil, anebo musel bt jako nespolehliv svdek, potenciální nebezpeí, umlen ? Nebo
snad byl jen náboensk psychopat ?
Pesto vechno z nj média udlala základ pro celou literaturu.

Jiné svdecké vpovdi o Belzecu
Roku 1942 psaly jedny polské exilové noviny, e idé byli vehnáni do stodoly, kde se museli postavit
na kovovou desku a do ní se pak vpustil smrtonosn proud.
Podle hláení Spojeneckého informaního vboru z 19.12.1942 byli idé nejprve zaveni a ti peiví
zplynováni nebo zabiti elektinou.
Podle jedné knihy z roku 1944 byli vyvraováni v elektrickch pecích. V jiné knize z roku 1945 se
píe: „…nazí idé byli nahnáni do obrovskch hal. Tyto jich mohly pojmout tisíce najednou (…) byly
ze eleza a se spou tjící podlahou. Podlahy hal s tisíci idy se ponoily do kovovch nádrí
umístnch pod nimi (…) Kdy byli v ichni idé a po pás ve vod, byl do ní vpu tn siln proud. Po
chvilce byli v ichni idé, tisíce najednou, mrtví. Poté byla elezná podlaha opt vyzdviena z vody.
Leela na ní tla usmrcench. Pak bylo zapnuto jiné elektrické vedení a z elezné podlahy se stala

roz havená kremaní pec. A byla v echna tla spálena na popel, obrovské jeáby plo inu vyzvedly a
popel z ní byl vyprázdnn.“

Údajn likvidaní tábor

BELZEC
Vlevo: leteck snímek z 25.5.1940
U lesa je pistavena vedlej í kolej, první prsek je
vykácen.
Vpravo:
Leteck snímek ze 16.5.1944
Celá oblast je vykácená, dv budovy je t stojí.

Z leteck ch snímk je zejmé, e zde, stejn jako v pípadu
Sobiboru, se jednalo o devorubeck tábor.

1 – hlavní silnice, sever – jih
2 – eleznice, 1km severn prochází
stanicí Belzec
3 – stromy
4 – pole, která byla r.1944
obdlávaná
5 – v sek, mohlo to b t vodovodní
potrubí
6 – krátká vedlej í kolej
7 – dv budovy, mo ná pila
8 – zde se 1943 nacházel údajn
likvidaní tábor
9 – zde se mly nacházet plynové
komory
10 – heben pahorku, kter byl
polo en asi o 35m v e ne
eleznice v údolí
11 – podle plán sestaven ch tzv.
oit mi svdky se zde mly nacházet
hroby pro 600 000 mrtv ch (pi
srovnání s kapacitou katynsk ch
masov ch hrob by se sem ale
nemohlo vejít více ne 25 000 tl.)
12 – zde asi byly vykácené stromy
ta eny k vagónm
13 – vagóny

Od Simona Wiesenthala pochází následující verze:
„Lidé, natlaováni SS, nahánni Loty i a Ukrajinci,
b eli otevenou branou do „um várny“. Dokázala jich
pojmout 500 najednou. Podlaha „um várny“ byla
z kovu a ze stropu trely sprchy. A byla místnost plná,
vpustili píslu níci SS siln proud s 5000V do podlahy.
Souasn vystíkla ze sprch voda. Krátk kik a exekuce
byla ukonena (…) Pak nastoupilo odklízecí komando a
mrtvé rychle odklidilo – opt bylo místo pro dal ích
500“ (Der Neue Weg, .19/20, 1946).
A v ísle 17/18 stejného asopisu Wiesenthal pí e s odvoláním na rumunské svdky: „…továrna se
nalézala v Belzecu, Halii. V této továrn bylo od dubna 1942 do kvtna 1943 zpracováno 900 000

id jako surovina pro vrobu m dla (…) Pro kulturní svt je pravdpodobn nepochopitelné, s jakm
poitkem nacisté a jejich eny toto mdlo pouívali.“
Dal í populární variantou je: „ idé byli zabíjeni cyklonem B, kter byl sprchovmi trubkami pivádn
do umváren.“ Tato varianta se stala jako „historick fakt“ i souástí na ich uebnic, i kdy se zde
jedná o technickou nemonost. Cyklon B je toti granulát a ne plyn, a navíc je kyselina
kyanovodíková, která se z granulátu uvoluje, lehí ne vzduch.

Sovtsk „dkaz“ pedloen IMT v Norimberku :
„nacistické mdlo vyrobené z id “
Dnes i oficiální historikové uznávají, e se jednalo jen o
nenávistnou válenou propagandu, pesto e takové a
podobné nesmysly vedly k trestm smrti a 50 let stra ily a
snad i je t stra í v uebnicích djepisu.

Jaké ovitelné dkazy o Belzecu skuten existují ? Na míst bvalého tábora dnes nenajdete nic n
pole. ádné masové hroby nebyly nalezeny, z plynovch komor nebyl nalezen ani kámen, ádné
dieselové zaízení a dokonce ani jedin nmeck dokument neexistuje. Ze v ech 600 000 id, kteí se
údajn do Belzecu dostali, peil pouze jeden a tento pr nkdy v edesátch letech zemel. Dokonce i
v pesn vedené statistice centrály pro hledání pohe ovanch v Arolsen chybí jméno Belzec úpln. To
jsou v echny dkazy, které dokládají prokázanou historickou skutenost – vyvradní 600 000 id
v Belzecu.

Treblinka
Mezi nejznámj í tzv. vyhlazovací tábory se adí Treblinka, známá v neposlední ad díky
Demjanukovu procesu. První zpráva o tomto táboe opírající se o oité svdectví pochází z roku 1946
od Sovt (V.Grossmann, „Treblinské peklo“, Moskva 1946) :
„Tato smutná pustina byla í skm vdcem SS H.Himmlerem vybrána k vybudování popravi t pro
cel svt. Od dob barbarství do dne ních tkch dn se lidsk druh s ním podobnm nesetkal. Zde
byla vybudována obrovská lidská jatka SS (…) Tináct msíc proudily vlaky do Treblinky, kad vlak
se skládal ze edesáti vagón a na kadém vagónu bylo kídou napsaané íslo: 150-180-200. Toto
íslo oznaovalo poet osob (…) Jeden rolník mi vyprávl, e byly dny, kdy kolem projelo est vlak
(…) Zaznamenali jsme tucty takovch vpovdí. I kdybychom zredukovali v echna svdky doloená
ísla na polovinu, stále dojdeme skoro ke tem milionm lidí, kteí sem byli bhem tchto tinácti
msíc dovezeni.
Samotn tábor se rozprostíral (…) na velmi malém území: 780x600m (…).
V e, co bude následn popisováno, je sestaveno z vpovdí ijících svdk, lidí, kteí v Treblince
pracovali od prvního dne zaloení tábora a do 2.8.1943, kdy odsouzenci k smrti tábor vypálili a utekli
do les (…) Nejprve byly postaveny 3 plynové komory s men ím objemem. Jeliko tyto komory je t
nebyly funkní, byli v ichni nov píchozí likvidováni bodnmi a senmi zbranmi: sekerami, kladivy
a obu ky. SS si nepálo prozrazení své innosti v Treblince okolnímu obyvatelstvu pouíváním
stelnch zbraní. První betonové komory byly malé, 5x5 m, 1,9 m v ky (…)
Grossmann popisuje plynové komory skoro stejn jako Gerstein, zejm jeho zprávu etl. Dále hovoí
o vt ích komorách, 6x7 m, které pojaly 400 a 600 lidí. Pravdpodobn se pokou el Gersteinova
extrémní ísla trochu zkorigovat, ale i zde mu vychází 7-9 lidí na m2, jinak by tech milion mrtvch
bhem 13 msíc nedosáhl.

„Poprava v komoe trvala 10-25 minut. K zabíjení byly pouívány nejrznjí prostedky: vtlaování
vfukovch plyn tkého tankového motoru, kter slouil táborové elektrostanici(…) nejastji
pouívaná metoda bylo vysátí vzduchu z komor pomocí speciálních pump (…) mén pouívanou
metodou bylo zabíjení parou (…) Mrtvá tla byla naloena na vozíky a odvezena k masovm hrobm.
Koncem zimy 1942/1943 pijel Himmler do Treblinky a pikázal tla neprodlen vykopat a vechna a
do posledního spálit, popel a ostatky vyvézt z tábora a rozpráit je po polích a cestách. Protoe se ji
pod zemí nacházely miliony mrtvch, zdál se tento úkol nesmírn sloit a náron (…) Pod vedením
odborníka se zaalo se stavbou pecí. Jednalo se o vjimen typ, kombinace hranice a pece
(…)Pracovalo se ve dne v noci. Lidé, kteí se
spalování zúastovali, vypovídají, e se tyto pece
rovnaly gigantickm vulkánm (…) a e plameny
lehaly 8-10 m vysoko. Husté, erné, mastné sloupy
koue stoupaly k obloze (…) i z 30 a 40 km v noci
obyvatelé okolních vesnic tyto plameny vidli (…)“

Nmeck leteck snímek z 15.kvtna 1944 :
est budov stojí; na ploe jin od nich neroste
ádná

vegetace; ádné stopy po bvalém oplocení.

Jean Francois Steiner ve své knize z roku 1966 „Treblinka. Revolta jednoho vyhlazovacího tábora“
popisuje spalování následovn: „Plameny lehaly do vky, vyrazily mraky dmu, ozvalo se silné
praskání, oblieje mrtvch se bolestiv zkroutily (…) Herbert Floss, odborník na spalování mrtvol, se
rozzáil. Rozhoení hranice byl nejhezí záitek jeho ivota (…) Taková událost se musela oslavit. Byly
vyneseny stoly, postaveny naproti hranici, prosteny koalkou, pivem a vínem (…) na znamení Laiky
bouchly punty a neuvitelná oslava zaala (…) Kdy SSáci voucn povznesli sklenice, zdálo se,
jakoby do tch stroj vstoupil ivot; kubavm pohybem natáhli své ocelové ruce proti obloze
k trhavému vibrujícímu hitlerovskému pozdravu. Bylo to jako signál. Desetkrát vichni natáhli ruku,
pokadé zaznívajíc „Sieg Heil“.
Existuje spousta jin ch, asto je t psobivji zpracovan ch svdeck ch v povdí, ale vrame se je t
ke Grossmannovi. Ten dále pí e: „Od 2.8.(1943) ji Treblinka neexistovala. Nmci spálili zbytek
mrtvol, zboili zdné budovy, oddlali ostnaté dráty a zapálili zbytky devnch barák po poáru
zaloeném povstalci. Budova, ve které se nacházely plynové komory, byla vyhozena do vzduchu, její
vybavení bylo odvezeno, pece byly znieny, bagry odvezeny, obrovské etné hroby byly zasypány,
nádraní plocha byla a do posledního kamene odvezena (…) Kdo nezná celou pravdu, neme nikdy
pochopit, proti jakému nepíteli, proti jaké bestii nae velká svatá Rudá armáda na ivot a na smrt
bojovala…“
Vnímavé tenáe musí v nejednom pípad zarazit neloginost i technická absurdnost rzn ch
tvrzení. Napíklad u nejastji pou ívané metody – vysávání vzduchu z komor – by devné dvee,
které do tchto komor vedly, potebn podtlak nemohly vydr et, o technické náronosti potebn ch
v konn ch sacích pump nutn ch pro tento úel ani nemluv.
Zabíjení pomocí páry by v nevytopen ch místnostech muselo b t mnohonásobn náronj í, ne
v obyejné saun. A dieselové zplodiny jako smrteln plyn. Tato smrtící metoda je dnes uvádna

nejastji a tvoila také ob alobu v Demjanjukov procesu v Jeruzalém. V tomto procesu byl John
Demjanjuk jako údajn Ivan Hrozn vydan USA Izraeli, obvinn z tch nejbrutálnj ích vra d.
Mno ství svdk jej jednoznan identifikovalo. On sám v ak v echna obvinní rozhodn popíral.
Jedin dkaz, kter ob aloba pedlo ila, byl prkaz, z nho vypl valo, e Demjanjuk patil mezi
dozorce. Jednalo se v ak o falzifikát, co prokázalo i etení nmeckého Spolkového kriminálního
úadu (BKA), kter byl k ovení tohoto dokumentu poven. Nmecká spolková vláda v ak
podstatnou ást zprávy BKA zatajila a k dispozici dala jen ástenou zprávu, která vytváela dojem, e
dkaz je prav . Demjanjuk byl odsouzen k smrti. V revizním ízení byl v ak osvobozen, proto e se
„najednou“ ukázalo, e v povdi, které k rozsudku smrti vedly, si protieí.
Nejrozhodnji proti Demjanjukovu odsouzení protestoval Pat Buchanan, nkdej í (1992) nejsilnj í
pedvolební konkurent George Bushe. Poukázal také na jedno vlakové ne tstí, kdy 97 mladistv ch
zstalo uvznno v tunelu. Dv dieselové lokomotivy pitom neustále zamoovaly tunel zplodinami.
Po 45 minutách byli v ichni bez újmy na zdraví vysvobozeni. Zprávy o vyvra ování dieselov mi
zplodinami patí do í e fantazie.
Treblinka 1942-1943;800 000 lidí zde m lo b t zplynováno a
poh beno. Od b ezna do ervence 1943 m lo b t 800 000 t l op t
vykopáno a spáleno na otev eném ohni. V kv tnu 1944 se v míst
údajného vyhlazovacího tábora nacházelo 6 budov a statk .

Plán vyhlazovacího tábora Treblinka
vyhotoven pro Treblinsk proces v roce 1965
v N mecku podle údaj o itého sv dka. Je
zde vyobrazen ch 36 budov.

e dieselové zplodiny nemohou zabíjet, doloil ped asem také prezident rakouské Spolkové
inenrské komory Lüftl. Dokázal, e koncentrace kysliníku uhelnatého obsaeného v dieselovch
zplodinách je tak nízká, e nepostauje k zabíjení lidí. Po zveejnní tchto závr byl donucen vzdát
se svého úadu.
K dal ímu zpochybnní zpráv o Treblince pisply také nemalou mrou americkou armádou ukoistné
letecké snímky objevené v Národním archivu ve Washingtonu. Byly poízeny nmeckm przkumem
a pocházejí z 13.kvtna 1944, 2.záí 1944 a ze 16.íjna 1944, tábor byl zabrán Sovty 23.ervence
1944.
Tyto snímky jasn ukazují, e tábor zaujímal rozlohu pouhch 75 000 m2 (cca 220x350 m), zatímco
nmetí státní alobci v Treblinském procesu hovoili o 240 000 m2 ,Grossmann o 470 000 m2 a v roce
1943 hovoil Svtov idovsk kongres ve své dokumentaci dokonce o 50 km2, co je skoro
sedmisetnásobek skuteného stavu. Dvod tchto pemr tnch ísel je ve v ech pípadech stejn – na
75 000 m2 se u jen z prostého nedostatku místa pro v echna vradící a spalovací zaízení nemohlo
odehrát, co svdci popisují.
To nejzávanj í je v ak, e snímky neukazují ádné plynové komory i jiná zaízení nebo jejich
zbytky a ádné masové hroby, které by jinak musely bt rozeznatelné. Pipomeme jen, e i masové
hroby v Katyni byly na leteckch snímcích rozeznatelné, a to díve, ne se Katynsk les dostal pod
kontrolu Wehrmachtu.

Velmi podivné bylo také chování Rudé armády po zabrání tábora v ervenci 1944. Pozorovalo-li
okolní obyvatelstvo tak peliv, co se kolem Treblinky dlo, jak tvrdí Grossmann, pak by jejich
pozornosti jist neunikly ani obrovské plameny a sloupy dmu a Sovty by na to urit upozornili. Ti
by rozhodn takovou propagandistickou píleitost nezahodili a povolali by mezinárodní komisi
expert na dkladné pro etení celé záleitosti. Tato by musela na míst najít je t „hork“ dkazní
materiál, jako napíklad zbytky spaloven a komor, masové hroby, zejména pak nejerstvj í masov
hrob s posledními vzni tábora. Zde se Sovtm naskytovala ideální píleitost zastínit svj vlastní
Katynsk masakr nacistickm zloinem, kter lidstvo dosud nepamatuje. Nic takového se v ak
nestalo.
Treblinkou se detailn zabval nmeck historik Dipl.pol. Udo Walendy ve své kniní sérii
„Historische Tatsachen“ (.44) a kanadsk geolog a expert na letecké snímky John C.Ball ve své knize
„Air photo evidence“.
Na závr této struné sumarizace si zasluhuje zmínku osud táborového velitele Treblinky, Kurta
Franze, kter byl 2.12.1959 v Düsseldorfu zaten. A do svého zatení il úpln neskrvav, bez
pocit viny, o em svdí i skutenost, e si ani nezmnil jméno a ani se nesnail emigrovat. Jako ji
zmínn „Laika“ byl za vyvradní 300 139 id odsouzen na doivotí. V roce 1975 se mu podailo
zahájit revizní ízení a teprve a v roce 1995 byl propu tn. Jeho adresa je v ak úady utajována a pod
trestem je mu písn zakázáno navázat kontakt s revizionistickmi historiky.

Osvtim
Na konci padesátch let se Nmecko ji vypracovalo z té nejhor í poválené nouze a i pes
vydrancování jeho hospodáské základny vítznmi mocnostmi, i pes ukradení v ech jeho patent
v mnoha bilionové hodnot USA, zaalo Nmecko hospodásky vzkvétat.
Lidé u nechtli o válce a v ech tch hrzách, které museli protrpt, nic sly et. Bolestivé vzpomínky
na 3 250 000 padlch voják, na 3 290 000 zavradnch v zajateckch táborech (2 miliony v sovtskch,
milion v americkch, 120 000 ve francouzskch, 100 000 v Jugoslávskch atd.), na milion civilních obtí
bombového teroru, na 710 000 sovtskmi vojsky zavradnch civilist, na 3 miliony civilních obtí
násilného, peván pováleného vyhnání 17 milion lidí z nmeckch vchodních území, na
mnohamilionové znásilovací orgie voják v ech vítznch okupaních armád, zejména Sovt, na
politiku hladu a teroru uvalenou na porobené Nmecko, tyto vzpomínky a smutek nad padlmi byly
stále je t velmi ivé a píli vryté do pamti na to, aby ze sebe Nmci nechali udlat národ v eho
vinnch kajícník.
Levicová pevychovací propaganda s jejími vnmi písudky viny nepadala na úrodnou pdu. Stále
je t píli mnoho lidí vdlo, jak se v e od vraedného versailského diktátu vyvíjelo a co v e si sami
museli vytrpt. Stále si je t píli mnoho lidí pamatovalo na skutenou píinu války s Polskem – na
teror a vradní, s jakm postupovali Poláci proti nmecké men in, která se ocitla na území, které
bylo po 1.svtové válce v rozporu s mezinárodním právem a podmínkami kapitulace anektováno
Polskem. Proti tomu byla protinmecká propaganda levicovch agitátor, i kdy jim vítzné mocnosti
zajistily jako ideálním pomocníkm kontrolu nad sdlovacími prostedky, kolstvím atd., bezmocná.
Nekonené pronásledování „nacistickch zloinc“ se stávalo tím více nepopulárnj í, ím více
vycházela najevo fale nost obvinní, ktermi vítzné mocnosti poraené Nmecko zahltily. Pedev ím
na nejzávanj ím obvinní z vyvraování id se objevovaly velmi silné trhliny. Koncem
padesátch let u stálo mimo jakoukoli pochybnost, e v echny na území Nmecka spojenci
prezentované plynové komory byly falsifikáty a propagandistická naení picházející ze sovtské
okupaní zóny nikdo nebral ván, navíc Sovti zabraovali mezinárodním komisím ovit si tato
naení na míst.
A tak není divu, e se zaaly mnoit i hlasy, poadující zastavení nmeckého od kodování Izraele.

Cel Osvtimsk komplex: Osvtim I, Osvtim II, msto Osvtim, IG-Farben a Osvtim III (viz.plán str.21)

Práv do této atmosféry se jako na objednávku objevila 1.3.1958 aloba bvalého osvtimského vzn
Adolfa Rögnera proti bvalému SS-rotmistrovi W.Bognerovi kvli údajnm v Osvtimi spáchanm
zloinm proti lidskosti. Rögner byl v dob podání této Osvtimsk proces zahajující aloby vze
nápravného ústavu v Bruchsalu, pesto byl schopen doloit svou detailní alobu i údaji o ivot a míst
bydli t W.Bognera (!). S poukázáním na dkazní materiál se Rögner odvolává ve své alob na ti
instituce: na Internationale Auschwitz-Kommitee (Mezinárodní osvtimsk vbor) ve Vídni, na Zentralrat
der Juden (Ústední idovskou radu) v Düsseldorfu a na archiv polského osvtimského muzea. Která
z tchto institucí byla i skutenm autorem aloby, zstává otázkou. Konen zde v ak bylo nco,
ím bude mono v echny ty hrzné vzpomínky na vlastní proité bezpráví Nmc zastínit: masové
vyvraování v Osvtimi.
Proces se pomalu a cílen pipravoval. Jednotliví obalovaní byli postupn zatkáni. V íjnu 1962
mohl proces zaít, existovala v ak je t jedna pekáka. 1960 byl zaten poslední velitel Osvtimi
Richard Baer. Tento mu v ak drazn a neoblomn odmítal existenci plynovch komor piznat.
Hrozilo, e jeho rozhodn postoj posílí nejen obalované, ale i vyvolá neádoucí pochybnosti mezi
veejností. Problém se vye il, kdy v roce 1963 Baer najednou za nevyjasnnch okolností
v pedbné vazb zemel. Jako píina smrti byla uvedena srdení slabost, i kdy se jednalo o silného,
zdravého lovka. V pitevní zpráv stojí, e pojmutí nezapáchajícího neleptajícího jedu neme bt
vyloueno ! Za normálních okolností by taková událost zvedla bouliv zájem sdlovacích prostedk
a státní alobce by naídil její dkladné pro etení. Zde v ak za celé ízení odpovdn generální státní
alobce, id a sionista Fritz Bauer, nechal bez jakéhokoli pro etení Baerovo tlo spálit. Sebevrada je
v tomto pípad vylouena, Baer sdlil své en krátce ped svou smrtí, e ví ve své osvobození.
Nyní u nemohl mluvit. Proces zakrátko zaal.
Jednalo se o monstrproces, kter od poátku nenechával nikoho na pochybách, jak je jeho úel. Jeho
rysy a píli nápadn pipomínaly monstrprocesy, které u nás probíhaly v padesátch letech. Pro
pelíení byl pronajat obrovsk sál. Neodpovídal sice vybavením a strukturou, zato v ak byl schopen
pojmout velké mnoství z celého svta sezvanch noviná a spoustu divák. Byly sem i pivádny
celé kolní tídy a rzné skupiny mladistvch, tedy píslu ník té generace, která válku u nezaila a
historii znala jen takovou, jak ji vítzné mocnosti prostednictvím kolství a médií prezentovaly. Na
stran druhé bylo lidem, jako byl ji zmínn Paul Rassinier, sledování procesu znemonno. Kritití
pozorovatelé nebyli vítáni.
Samotn prbh procesu si s oznaením monstrproces taky nezadal. Soudci se netajili svm
pesvdením o vin obvinnch, vyvraování id prezentovali od poátku jako prokázanou
skutenost a celé své úsilí smovali na utvrzení této „skutenosti“. Se svdky obaloby (skoro v ichni
byli cizinci) se zacházelo s maximální vstícností, nikdo ze soudc si nedovolil jejich mnohdy nesmyslná
svdectví zpochybnit. O to hor í bylo zacházení se svdky obhajoby. Zvlá t ti z nich, kteí byli díve
u SS, riskovali své vlastní zatení pímo v soudním sále, pochybovali-li o vyvraování id píli
rozhodn.

Nevcnost a pedpojatost soudu byla pak zvlá t zetelná v jeho vztahu k obvinnm, nejlépe snad
charakterizoval tento vztah vrok pedsedy soudu, e by soud byl do el dále, kdyby obvinní od
prvního dne mluvili pravdu. V této atmosfée si nikdo z obalovanch a obhájc nedovolil tezi
masového vyvraování veejn zpochybovat, tím by ztratili ve kerou anci na mírnj í trest. ádn
obvinn v ak na druhé stran tuto tezi zásadn nepotvrdil. O co se tedy soud bhem procesu opíral ?
Byla to tzv. Boardova zpráva a Hössovo piznání.

Osvtimsk proces
(první z proces 1963)

Perry Board byl SS-rotmistr v osvtimském základním táboe, po válce se dostal do britského zajetí,
kde zpracoval zprávu o Osvtimi, která mu dopomohla k jeho rychlému propu tní. Kolem této zprávy
se v ak toí mnoho nejasností. Její originál není k nalezení, bhem procesu byla prezentována pouze
nikm neovená kopie. Zachována byla ale je t Boardova vpov ped IMT v Norimberku, kde o
krematoriu základního tábora vypovdl: „Stecha byla rovná a v ní est otvor o prmru 10 cm.
Tmito otvory se vpou tl plyn.“ Na otázku, jak dlouho to trvalo, ne byli lidé mrtví, odpovdl: „Kik
lidí zabíjench v krematoriu byl sly et 2 a 3 minuty.“ V kopii jeho zprávy pedloené pi procesu
stojí: „Asi po dvou minutách kik zeslábl a zmnil se v tiché sténání. Po dal ích dvou minutách odloil
hrobník hodinky. Bylo po v em.“ Dále se zde doteme, e v pípadech petíení krematorií byla tla
vyváena a pálena na minimáln deseti hranicích, jejich plameny byly vidt je t ze 30 km. Board,
k Osvtimskému procesu také pizván, se snail od zprávy distancovat a potvrdil ji jen dvojsmyslnou
odpovdí.
A tak zde má rozhodující vznam Hössova vpov a jeho v polském vzení sepsaná autobiografie.
Jeho anglicky zaznamenaná vpov z 5.dubna 1946 obsahuje i muením vynucené „piznání“, které
bylo pedloeno IMT v Norimberku. V tomto dokumentu Höss vypovídá: „Velel jsem Osvtimi od
1.prosince 1943 a odhaduji, e minimáln 2,5 milionu lidí bylo vyvradno zplynováním a spálením,
minimáln dal ích 500 tisíc zemelo na nemoci a hlad, to dává dohromady piblin ti miliony. Toto
íslo pedstavuje zhruba 70-80% v ech osob poslanch do Osvtimi, zbytek byl vybrán pro otrockou
práci v prmyslu u koncentraních tábor (…) Jenom v lét 1944 jsme v Osvtimi popravili asi400 000
maarskch id (…) Masové popravy zplynováním zaaly bhem léta 1941 a pokraovaly do
podzimu 1944. Do 1.12.1943 jsem sám dohlíel na popravy v Osvtimi a je mi známo na základ mé
sluby v inspekci koncentraního tábora ve WVHA (Hlavní hospodásk a správní úad), e tyto v e
zmínné popravy pokraovaly. V echny rozkazy k vkonu tchto masovch poprav jsem dostával pímo
od RSHA (…) Nav tívil jsem Treblinku, abych zjistil, jak bylo vyvraování provádno. Táborov
velitel Treblinky mi ekl, e bhem pl roku zlikvidoval 80 tisíc (…) Pouíval monoxydov plyn a já
jsem jeho metody povaoval za málo úinné. Kdy jsem vybudoval vyhlazovací budovu v Osvtimi,
pouil jsem cyklon B, krystalickou kyselinu kyanovodíkovou, kterou jsme malm otvorem vhazovali do
komory. Trvalo to v závislosti na klimatickch podmínkách 3 a 15 minut, ne byli lidé v komorách
mrtví. Poznali jsme, kdy u byli mrtví, protoe jejich kik utichl. Bn jsme ekali asi pl hodiny, ne
jsme dvee oteveli a tla odklidili. Poté, co byla tla vynesena, odebírala jim speciální komanda
prsteny a vytrhávala zlato ze zub (…) Jiné zlep ení oproti Treblince bylo, e jsme vybudovali plynové

komory, které dokázaly najednou pojmout 2000 lidí, zatímco ka dá z deseti treblinskch plynovch
komor jich pojala jen 200. Zpsob, jakm jsme na e obti vybírali, byl následující: V Osvtimi byli dva
SS-lékai, kteí mli pijí djící vzeské transporty prohlédnout. Vzni museli kolem jednoho z tchto
léka projít a ten okam it rozhodl (…) Malé dti byly ihned likvidovány, proto e byly na základ
svého nízkého vku neschopny pracovat (…) Mli jsme toto vyvra ování provádt v tajnosti, ale
hnilobn a nevolnost vyvolávající zápach, kter pocházel z nepetr itého spalování tl, zamoil celé
okolí, a tak v ichni lidé ijící v okolních vesnicích vdli, e v Osvtimi bylo v chodu vyvra ování.“

Rudolf Höss
stojí ped
britskm
( idovskm)
zpravodajskm dstojníkem, kter pozdji s hrdostí
popisoval,s jakou brutalitou Hösse k piznání
donutil. O takové bol evické procesní metody se
opírá oficiální historie.Vpravo Höss v Norimberku.

Brit tí (idov tí) zpravodaj tí dstojníci z 92.Field Security Section vypovídají ostatn sami v knize
„Legions of Death“ od Ruperta Butlera (Hamlin Paperbacks, 1983), jak sadistickm zpsobem si Hössovo
piznání vynutili.
Po jeho vydání Polsku sepsal Höss rozsáhlou autobiografii, ve které se v ak o zplynovávání zmiuje
jen velmi krátce na 9 stranách. Tchto devt stran navíc do té míry odpovídá tehdej ím hojnm
propagandistickm líením, e se nabízí silné pochybnosti o jejich autorství. e zde není nco
v poádku je zejmé nejen ze silnch protiklad v jeho líení, ale také z vcí, které takto Höss nemohl
nikdy dobrovoln napsat, pedev ím jsou zde v ak dva zásadní problémy.
První spoívá v tom, e tato líení jsou z peváné vt iny sepsána tukou, ne perem. Zváíme-li
dleitost takového dokumentu, kter má je t za tisíc let vypovídat o nejvt ím zloinu lidstva, tak je
to nepochopitelné. Zde se nasktá jen jedno vysvtlení: Co je tukou, to se dá vygumovat a pepsat,
tedy zfal ovat, pizpsobit nové situaci.
Druh problém tkví v Hössov popisu zplynování: „Pl hodiny po vhození plynu byly dvee oteveny a
vtrací zaízení zapnuto. Okam it se zaalo s vyná ením tl.“ Dále pí e, e lenové komanda na
odklízení tl pi jejich vyná ení jedli a kouili. V takovém pípad v ak nemohli mít plynové masky a
to by znamenalo, e by bhem nkolika minut upadli do bezvdomí. Cyklon B by toti po tak krátké
dob uvolnil jen malé mnoství smrtícího plynu, zbytek by se dále uvoloval a odklízee mrtvol by
otrávil. Dále je teba vzít v úvahu, e kyselina kyanovodíková je kontaktní jed, kter by se drel na
tlech zplynovanch a v rznch záhybech mezi nimi. V americkch plynovch komorách je
popraven nejprve dkladn omyt vodou, ne je vynesen.
To v e musel Höss vdt. V Osvtimi se cyklon B pouíval k desinfekci obleení a budov a pro
zacházení s ním existovaly písné rozsáhlé pedpisy. V nich je pedepsaná doba vtrání dezinfikované
místnosti 20 hodin, ne do ní me bt vstup povolen a to i pak pouze s plynovou maskou se
speciálním filtrem. Zde se navíc jedná o obytné, snadno vtratelné místnosti s okny. Údajné plynové
komory mly jen vstupní dvee a jinak ádné za zmínku stojící vtrací otvory.
Bezpenostní pedpisy Höss rozhodn znal, protoe existuje i jeden Hössv rozkaz, ve kterém se
zakazuje pibliovat se na vzdálenost krat í 15 m k budovám dezinfikovanm cyklonem B. Podntem
k tomuto rozkazu byla nehoda, kde se pi podobné dezinfikaci jedna osoba piotrávila.
Líí-li ve svch vpovdích úpln jiné zacházení s cyklonem B, pak existují pro toto poínání jen ti
vysvtlení:

1) Höss to nesepsal.
2) Byl pinucen to v tomto znní proti své
vli sepsat.
3) Sepsal to dobrovoln, i kdy moc dobe
vdl, e to tak nemohlo probíhat. To by ale
znamenalo, e zde dává signál, e ke v emu,
co zde popisuje, byl donucen a e to
s pravdou nemá nic spoleného.
„Vynáe i mrtvol vyklízejí plynové komory“
Kresba z roku 1946 podle oitého svdka
Davida Olere.

Vzpomínky o itého sv dka Adolfa Kantora
„Krematoria denn spalovala 20 000 lidí.“
„1000 zplynování b hem 15 minut.“
„Dobré chování bylo odm ováno kremací.“
„iví kojenci byli spalováni pomocí benzínu.“
Bez komentáe.

Tábor Osv tim
V knihách, publikacích, uebnicích a v oficiálních sdlovacích prostedcích je koncentraní tábor
Osvtim vdy oznaován jako tábor vyhlazovací. Úpln je pehlíeno, e samotn úel tábora spoíval
peván v zabezpeení dostateného potu pracovních sil pro nov vybudovan chemick komplex
IG-Farben. Zde se mly produkovat chemické vrobky pro potebu vchodní fronty a hlavn buna
(syntetická guma). Amerian A.Butz k tomu pí e: „V roce 1942 neexistovalo ve III. í i ádné místo vt í
dle itosti a ádn strategitj í prmyslov komplex ne Osvtim.“ Butz poukazuje dále na USA,
které po Pearl Harbour a ztrát pacifického prostoru pi ly o své kauukové zdroje a vyvíjely
maximální úsilí, aby mohly také syntetickou gumu vyrábt. U proto byla Osvtim pro americkou
tajnou slubu místem velkého zájmu. Zde se mla nacházet ta nejmodernj í prmyslová vroba buny.
Zejm proto existují u z té doby americké letecké snímky Osvtimi. V kadém pípad musela
americká tajná sluba zamit v e na prozkoumání celého komplexu. Taková pionání akce nebyla
obtíná, protoe v táboe byla spousta civilních zamstanc s volnm vstupem a pes Rumunsko a
Maarsko existovalo dobré spojení do Polska.
K zaji tní pracovních sil pro nov chemick komplex byly zízeny ti velké zajatecké tábory:
základní tábor (Osvtim I) v bvalch polskch kasárnách, tábor Birkenau (Osvtim II, Brzezinka),
dnes oznaován jako vlastní vyhlazovací tábor a tábor Monowitz (Osvtim III) v bezprostední
blízkosti továrny. Ve v ech táborech byli nejprve umístni válení zajatci (také brit tí), pozdji to byli i
idé a kriminálníci a dále zde bylo velké mnoství civilních osob s volnm vstupem a vstupem.

Kriminálníci byli po odpykání svch trest propou tni. Krom toho bylo v továrn velké mnoství
nmeckch technik, inenr a chemik. Vedle tchto tí tábor existovaly je t men í v irokém
okolí. Ve v ech tech hlavních táborech se nacházela zdravotnická zaízení s rentgeny, operaními sály
a jinou vbavou. V dob války by tato velmi drahá a cenná zaízení v likvidaním táboe jist
postrádala ve ker smysl ! Pozdji fungovala Osvtim II jako kiovatka pro deportaci id ze stední
a západní Evropy na vchod, odtud byli perozdlováni do jinch tábor.
26.ervence 1942 vypukla epidemie tyfu, která si bhem tech msíc vyádala 20 000 ivot.
18.prosince 1942 vydal Himmler osobn rozkaz, aby byl poet tchto úmrtí za kadou cenu sníen !
Tento velk poet obtí epidemie byl podntem k vstavb velkého desinfekního zaízení (asto
oznaovaného jako zaízení odv ivovacího, protoe ve je nositelem tyfu) a ty krematorií v Birkenau, která dnes
mají dokazovat údajn „vyhlazovací“ charakter tábora.
Naproti tomu Monowitz dnes nikdo jako
vyhlazovací tábor neoznauje, a pesto
existuje i zde jeden pozoruhodn pípad
fale né vpovdi. V jednom
z Norimberskch proces byl souzen SSsoudce Dr.Morgen. Ten oznail ve své
vpovdi práv Monowitz jako vyhlazovací
tábor a ani jednou Birkenau. Znamená to, e
skuten o plynovch komorách nic nevdl
a ve snaze zachránit si aspo hol ivot
„piznáním“ v e dosvdil, ale myln
umístil.
Osv timtí u ni

ást osv timského pr myslového komplexu,
kde v zni pracovali

Osvtim I (základní tábor)
Plán vyhotoven podle spojeneckch leteckch fotografií od kvtna do záí 1944 a przkumu z roku 1993

1. bízy a topoly
2. správní budova postavená 1942
3. eleznice
4. dozorí v e
5. dva rovnob né 3 m vysoké drátné ploty
6. brána s nápisem „Arbeit macht frei“
7. nmecká nemocnice
8. stavba s plochou stechou mla asi 2 m vysoké komíny
umístné nad pecemi, ale ádné díry i otvory nad
údajnou „plynovou komorou“. Objekt se nacházel
mimo oplocenou a ste enou ást tábora
9. dílna, kde vezni vyrábli stoly a idle
10. blok 24: pízemí – sklad pro hudební nástroje a
knihovna, horní patro – asi deset dívek, které zde bydlely,
provozovalo pl dne prostituci.
11. kuchy se 13 uhelnmi kamny

12. zde hrávala ást osmdesátilenného
vzeského orchestru klasickou hudbu.
13. po ta s tdenní doruovací lhtou
14. vytápné vzeské baráky
15. divadlo s prchodem do tábora
16. jáma 2,5 m hluboká (písek a trk)
17. koupali t 23 x 5 metr
18. stromoadí – bízová alej
19. kancelá velitele tábora
20. ubytovna velitele
21. silnice, 2 km do msta Osvtim
22. tímetrová neprhledná betonová ze
ohraniující tábor ze dvou stran

Osvtim II, Birkenau
Plán vyhotoven podle spojeneck ch leteck ch fotografií od kv tna do záí 1944 a przkumu z roku 1993

1. pole, která byla obd lávána b hem celé existence tábora
2. silnice do tábora
3. píkopy na odpadní vody
4. tzv. bíl dm, kde m ly b t roku 1942 zplynovány tisíce v z 
5. údajné pevlékárny pro tyto ob ti. Tyto objekty v ak stojí od roku 1944
6. stromy
7. na tomto míst m lo b t denn od kv tna do srpna 1944 v jámách spáleno tisíce zplynovan ch. Ani
jeden leteck snímek z tohoto období nic podobného neukazuje.
8. objekty s pecemi a vysok mi komíny, kde m lo b t roku 1942 zplynováno a spáleno n kolik tisíc
v z . V razn se v ak li ily od krematorií (13), pravd podobn se jednalo o spalovny odpad nebo
pekárnu.
9. jámy 6 metr dlouhé a 1,5 metru hluboké
10. centrální sauna

11. 30 „kanadskch barák“, kde vzni tídili vci nov píchozích vz
12. istiky a nádre
13. dv krematoria, která byla dobe viditelná nejen pro vzn, ale také ze silnic a okolních polí
14. místo, kde jeden ze esti osvtimskch táborovch orchestr poádal nedlní koncerty
15. hi t s brankami
16. vzeská nemocnice
17. zahrady
18. táborové objekty Mexiko (nebyly oploceny)
19. kuchyn – 9 v muském táboe a 3 v enském
20. dv budovy, ve kterch se desinfikovaly koené boty, opasky atd. cyklonem B
21. dozorí ve
22. 3 metry vysok plot z ostnatého drátu
23. sklad brambor a zeleniny
24. cihlové a devné baráky v enském táboe
25 . rampy
26. toalety a umvárny
27. devné baráky v muském táboe
28. hlavní vchod
29. kolej
30. vodní stanice
31. táborová správa
32. obec Brzezinka

První zprávy o Osvtimi
Ji roku 1944 psaly anglické a americké sdlovací prostedky, e v Osvtimi probíhá vyvraování
id. Kdy Sovti 27.1.1945 Osvtim osvobodili, byli u dkladn pipraveni rozhlásit nejhrznj í
senzaní odhalení do celého svta. V tomto duchu zní i dlouhá zpráva oti tná 2.2.1945 v sovtské
Pravd, ve které se mimo jiné pí e: „Kdy v minulém roce odhalila Rudá armáda ped cel m svtem
hrzná a otesná tajemství Majdanku, zaali Nmci zametat stopy sv ch zloin. Zarovnali vyv eniny
na tzv. „star ch hrobech“ ve v chodní ásti tábora, odstranili a zniili stopy elektrického pásového
systému, kde byly stovky lidí najednou zabíjeny elektrick m proudem. Tla padala na pomalu
pohybující se transportní pás, kter s nimi jel a do velké pece, kde úpln shoela, kosti byly
rozválcovány a tyto pozstatky byly pou ity jako hnojivo na pole. Tzv. mobilní zaízení na zabíjení dtí
byla odvezena. Stálé plynové komory ve v chodní ásti tábora byly pebudovány. Byly na nich dokonce
umístny v iky a architektonické ornamenty, aby vypadaly jako ne kodné gará e (…) V prvních
letech tábora pracovali Nmci je t primitivn. Jednodu e zavedli vzn do vykopané jámy, pinutili je
lehnout si obliejem k zemi a stelou do zátylku je zabili. A byla jedna ada hotová, pinutili dal í
lehnout si na tla pede l ch. Tak se vyídila ada druhá, tetí, tvrtá…pak byly zasypány. Takto byly
naplnny stovky obrovsk ch hrob ve v chodní ásti tábora. Pro n se v ilo oznaení „staré
hroby“(…) Vidl jsem v Osvtimi tisíce trpitel tak zbídaen ch, e se potáceli jako stín ve vtru, lidé,
jejich stáí nebylo mo né urit.“
Podepsaná je tato zpráva: „Msto Osvtim (telegraficky) B.Polevoj“. Reportér byl tedy na míst, v e
sám vidl nebo sly el od pímch oitch svdk. Jene dnes u nikdo o elektrickém pásovém systému
nemluví a stovky obrovskch masovch hrob také nebyly nikdy nalezeny, ani na leteckch snímcích.
Také o plynovch komorách ve vchodní ásti tábora, ím byl mínn Monowitz, se dnes u nemluví.
Plynové komory, o kterch se dnes mluví, mly bt v Birkenau, tedy v západní ásti tábora.
V kvtnu 1945 picestovala do Osvtimi britská delegace z Oxfordu s osobnostmi jako Dean of
Canterbury Dr. Hewlettem Johnsonem. Prohlédli si tábor, ale o tom, co vidli, se nikde neobjevila ani
zmínka. Teprve 1978 se dostalo na veejnost, e vbec nkdy taková delegace v Osvtimi byla.
Evidentn nenalezla nic, co by nasvdovalo masovému zplynovávání, jinak by o tom s uritostí
informovala cel svt.
Co se samotnch vz te, je známo, e jim bylo Nmci dáno na vybranou bu se stáhnout s nimi,
anebo vykat píchodu Rudé armády. Na to se vt ina ze strachu ped Sovty rozhodla stáhnout se
s Nmci na západ. Mezi nimi také nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel, kter se dnes neme

vynasnait co nejbrutálnji vylíit nmecké zloiny v Osvtimi. Ani on se v ak ve své první, v roce
1958 vy lé reportái „La Nuit“ nikde nezmiuje o plynovch komorách. Teprve v nmeckém pekladu
„Die Nacht zu begraben, Elischa“, je slovo krematorium peloeno jako plynová komora ! Kdyby mli
Nmci opravdu co skrvat, tak by nikdy nenechali vzn tábora Sovtm. Jist by pro n nebyl
problém pi zku enostech s mnohamilionovm vyvraováním, které se jim pipisuje, vyvradit i tch
posledních pár tisíc.
Po roce 1945 fungoval tábor je t jako internaní tábor pro Nmce, pak byl 10 let zaven a
pebudováván v uritou formu muzea. Mnoho vcí pak bylo zmnno tak, aby alespo zdánliv
souhlasily s vpovmi „svdk“. Tyto zmny jsou rozeznatelné pi srovnání s leteckmi snímky a
zvlá t pak s dochovanmi stavebními plány.
Ke skutenému vdeckému prozkoumání do lo a mnohem pozdji a znamenalo senzaci a rozhodující
zvrat v celé diskusi o Osvtimi a holocaustu na idech.

Elie Wiesel (vpravo) s Ronaldem Reaganem a Georgem Bushem
v pozadí. editel idovského národního fondu (JNF) o n m
vypov d l:„Dokonce i u organizací ob tí holocaustu si ú tuje 2000
USD za plhodinov referát.“

Karikatura z 20.1.1940
(London Evening Standart).
Konference ve Wannsee, kde
mlo bt o vyvraování
rozhodnuto, se konala pesn o 2
roky pozdji !

Zündelv proces

Ernst Zündel se narodil roku 1939 v Nmecku a válku zail jen jako malé dít. Je tedy píslu níkem té
generace, která jako první padla za ob systematické pevchov zavedené a ízené vítznmi
spojenci a jejich kolaboranty v poraeném Nmecku. Teprve a po své emigraci do Kanady v roce
1958 a zvlá t pak po setkání s bvalm pedsedou Národn sociální kesanské strany, internovanm
za války v kanadském koncentraním táboe, Adrienem Arcandem, se zbavil poválenou pevchovou
naimplantovanch komplex viny, neúctou a pohrdání historií a tradicemi vlastního národa. Zaal
veejn vystupovat proti diskriminaci nmecké men iny v Kanad a USA a zvlá t pak proti
nekonené nenávistné protinmecké propagand ze strany idy ovládanch médií a Hollywoodu.

V roce 1983 byl za vydání bro ury „Did Six Million Really Die?“, která poukazovala na silné
nejasnosti v oficiální verzi holocaustu, ob alován idovskou milionákou Sabinou Citron (pedsedkyn
asociace na památku holocaustu v Kanad, pvodem z Polska) ze íení fale n ch zpráv (archaick britsk zákon,
kter stál v rozporu s kanadskou ústavou). Tím zaal znám Zündelv proces, kter se stal katastrofou pro
stoupence a iitele m tu zvan holocaust. Samotná otázka svobody projevu s tímto procesem spojená
z nj udlala mediální událost .1, kterou si nenechala ujít ani ádná kanadská televizní stanice. Pouze
v Nmecku bylo a je v e radikáln zamlováno a publikace o tomto procesu jsou dokonce na indexu.
Pes svého technického poradce u tohoto procesu, francouzského profesora Roberta Faurissona, se
Zündel obrátil na státní místa v USA se ádostí o kontakt na znalce plynov ch komor (v USA je dnes
nkolik stát provozuje). Zündel byl odkázán na zodpovdného experta na stavbu a údr bu plynov ch
komor, byl jím Fred Leuchter jr. Tento souhlasil, e tzv. plynové komory v Osvtimi prozkoumá a
sestaví o nich znaleck posudek. Onen posudek, kter se stal mezníkem v diskusi a hodnocení nejen
Osvtimi, ale celého holocaustu. Fred Leuchter jr. byl první, kdo vdecky prozkoumal, zda mohly dnes
prezentované plynové komory v Osvtimi I a II, v Majdanku a pozdji je t v jin ch táborech opravdu
slou it jako plynové komory k masovému vyvra ování lidí. Nejprve prozkoumal samotnou stavbu,
vybavení místností, vtrací mo nosti, kapacitu atd. a nakonec odebral vzorky ze zdí na pezkoumání
kyanidov ch stop. Ve svém posudku pak dochází k jednoznanému závru:
KONKLUZE
Po prozkoumání v ech materiál a Osvtimi, Birkenau a Majdanku na
míst, autor shledává evidenci za nepekonatelnou. Na ádném z tchto
míst se exekuní plynové komory nenacházely. Je nejlep ím in en rsk m
mínním autora, e údajné plynové komory na prozkouman ch místech
nikdy v minulosti ani dnes nemohly b t pou ívány a ani seriózn
zva ovány jako exekuní plynové komory.
Vypracováno 5.dne msíce dubna 1988 v Malden, Massachusetts
Fred Leuchter Associates, Fred A.Leuchter, Jr., Chief Engineer

Tato zpráva zpsobila senzaci, která vedla k celosvtovm reakcím a mediální hysterii ze strany id,
pouze ve vt in Evropy v ele s Nmeckem bylo v e dsledn zamlováno.
Také mlad nmeck chemik Germar Rudolf, spolupracovník Max-Planck-Institutu, s maximální
dkladností tuto problematiku na míst prozkoumal a ve svém posudku, bez vcnch vhrad uznaném
306 nmeckmi profesory pro anorganickou chemii, Leuchterovy závry potvrdil, piem objevil
je t celou adu dal ích fakt.

Závry R.Faurissona (1978-1979) potvrzené F.Leuchterem(1988) a
G.Rudolfem (1991)
Za místa, kde mlo vyvraování id plynem probíhat, se dnes povaují:
- jedna místnost krematoria v Osvtimi I (krematorium I), zde mlo bt mezi podzimem 1941 a
jarem 1942 provádno první zplynovávání;
- dv pestavná selská stavení západn od tábora Birkenau, oznaovaná jako erven a bíl
dm, fungující hlavn v roce 1942 a na zaátku 1943;
- krematoria II, III, IV a V v Birkenau po celé období od první poloviny roku 1943 do podzimu
1944;
Z tchto zaízení je dnes v ásteném pvodním stavu nejzachovalej í krematorium I a zásti
zachovalé krematorium II, zbvající krematoria u nejsou zachována vbec a z údajnch selskch
stavení nebylo nikdy nic nalezeno.
Krematoria se skládají ze samotnch pecí, z vedlej ích místností, jako sklad koksu i uren a z márnice
– místnosti na pechovávání mrtvch. Tyto márnice jsou dnes oznaovány jako plynové komory.
Nejprve se zamme na krematorium I, které je dnes miliónm turistm prezentováno jako originál. Ji
v roce 1975-6 odhalil prof. Faurisson, e se zde nejedná ani o originál, ani o rekonstrukci originálu, ale
jasn podvod. Toto pak je t potvrdily stavební plány krematorií Osvtimi I i II, které Faurisson nalezl
v archivu Státního muzea Osvtim bhem své druhé náv tvy. Z nich je napíklad patrné, e do srpna
1943 krematorium I nemlo vbec dvee na jihovchodní stran, tedy ty, ktermi mly bt v echny
obti pivádny (viz.str.30). Teprve v záí 1943 se zaalo s pestavbou márnice na protileteck bunkr
s operaní místností pro SS revír, tehdy byly vybudovány i pístupové dvee z jihovchodu. Pouhch
20 m od tohoto místa se nacházel SS revír a je t blíe SS nemocnice. Dr. Faurisson byl vbec první,
kdo na tuto falsifikaci v etnch publikacích a interviích poukazoval. Z té doby pochází jeho slavn
vrok: „No door, no destruction“ ( ádné dvee, ádné zniení), ím reagoval na knihu idovského
historika Raula Hilberga „The Destruction of the European Jews“ (Zniení evropskch id), kde jím
popisované obti vstupovaly do plynovch komor práv jihovchodními dvemi (druhé dvee krematoria
byly toti k tomuto úelu nevhodné).
V souvislosti s krematoriem I poukazuje Leuchter na nemálo konstrukních absurdit. Napíklad na
nebezpenou blízkost SS nemocnice (viz.prostední dvojlist), která by v dob zplynovávání mohla mít
fatální následky pro její pacienty, nebo na skutenost, e údajná plynová komora je napojena na
centrální vodovodní systém, co by pedstavovalo nebezpeí zamoení kterékoli budovy tábora (práv
ped takovm nebezpeím se v pedpisech s cyklonem B vslovn varovalo), i na velmi patné vtrací podmínky
atd. Fotografie uprosted knihy ukazují krematorium I s „plynovou komorou“, jak je dnes mete
spatit.
Zvlá tní pozornost si vedle dovnit se otevírajících dveí zasluhují pozornost otvory ve stropech
plynovch komor, kudy se ml cyklon B vhazovat, protoe bez jejich existence by bylo
nevysvtlitelné, jakm zpsobem se plyn do komor dostával. Ty, které dnes meme vidt
v krematoriu (viz.foto uprosted knihy), byly dodaten vytvoeny pi poválené „rekonstrukci“, a to
a pekvapiv diletantsky na to, e jsou a do dne ka prezentovány jako nmecké originály. Zajímavé
je také, e se jedná o 4 velké tvercové otvory, zatímco P.Board vypovídá o 6 malch kulatch
otvorech. I samotn editel polského muzea v Osvtimi F.Piper v interview s idovskm
revizionistickm historikem D.Colem zaznamenaném na videu jednoznan vypovdl, e se nejedná
o originály, osvtim tí prvodci jsou v ak instruováni tvrdit prav opak.

(zleva) Prof.Robert Faurisson, Fred Leuchter, Robert
Miller, Ditlieb Felderer a Ernst Zündel u modelu
osv timského krematoria

Sv m sv dectvím v Zündelov procesu si David
Irving v Kanad vyslouil zákaz pobytu.
13.11.1992 je zde zat en a p inucen vycestovat.

K otvorm krematorií II a III legenda vypráví, e píslu níci SS vhazovali cyklon B do komor tymi
tvercovmi ve stropu umístnmi otvory 25x25 cm a e se pod tmito otvory nacházely tyi
perforované sloupy, ze kterch se plyn uvoloval. Staí pouít vlastních oí, aby lovk zjistil, e se ve
zíceném, ale ne úpln znieném strop márnice krematoria II ádné takové otvory nenacházejí. Lidé,
kteí se pi przkumu dostali a pod tento zícen strop, byli schopni identifikovat zkolabované
betonové sloupy, které se tam podle plán mly nacházet, ale nena li nejmen í stopu po zmínnch
perforovanch sloupech.
V roce 1979 byly v USA zveejnny letecké snímky Osvtimi poízené US-AIR Force 25.8.1944. Na
tchto snímcích jsou skuten tyi skvrny v místech stech márnic krematorií I a II, které mají
dokazovat zmínné otvory. Jejich nereálné umístní v míst nosné stedové konstrukce, jejich
obrovsk rozmr (min. 1,5x2 m) a patn orientovan stín oproti zbytku fotografie jednoznan
odhaluje dodatenou manipulaci (retu ) se snímky. Mimo to existuje na 30 dal ích fotografií, které nic
podobného neukazují.
Ke vhazovacím otvorm do márnice krematoria II se pojí nejznámj í Faurissonv vrok: „No holes,
no holocaust“ („ádné díry, ádn holocaust“).

Prof.em.Robert Faurisson

Fred Leuchter

German Rudolf

Dva otvory ale v elezobetonovém stropu márnice II dnes najdeme. Jsou umístny viz. strana 28 a je
na nich mono bez vt ích obtíí rozeznat, e byly dodaten proraeny. Je nepochopitelné, e ti, kteí
tyto otvory „budovali“, se ani nenamáhali elezné pruty, na které ve stropu narazili, odezat, ale prost
je ohnuli. Myslím, e je zbytené poukazovat na to, e nco podobného je u jinak s nmeckou
precizností postavené stavby nemyslitelné. Ostatn na zbytcích vtracích otvor u kremaní místnosti

najdeme dobr srovnávací píklad. Tyto dva otvory navíc nejsou na ádném leteckém snímku
k nalezení a to v etn ji zmín ného falsifikátu na stran 28.
Robert Faurisson se ji v sedmdesát ch letech za al zab vat exeku ními plynov mi komorami v USA.
Na jejich srovnání funk nosti, konstrukce a bezpe nostního vybavení se sv dky popsan mi
nacistick mi plynov mi komorami dokázal absurdnost sv deck ch v pov dí.
V roce 1988 se prof.Faurisson setkal na ádost Ernsta Zündela s Fredem Leuchterem v Bostonu. I ten
pvodn na nacistické plynové komory v il, ale po seznámení se s Faurissonovou dokumentací
souhlasil, e do Osv timi a Majdanku pojede sám v c prozkoumat. V sledek znáte.
V roce 1989 navíc Fred Leuchter spole n s prof.Faurissonem a Markem Weberem z Institute for
Historical Review v Los Angeles opublikoval „Druh Leuchterv posudek“ zab vající se údajn mi
plynov mi komorami v Dachau, Mauthausenu a v Hartheimu.
1 - sloupek oplocení
2 - otevená vrata
3 - zahrada
4 - schody do podzemí
5 - dozor í v
6 - márnice, zde se ob ti
m ly údajn svlékat
7 - márnice, údajná
plynová komora

Vpravo: detail krematorií
II a III z leteckého snímku
poízeného US-Air-Force
dne 25.8.1944 (jeden ze
snímk, kter CIA v roce
1979 zveejnila).Na
stechách márnic (plynov ch
komor) se nalézají tyi
skvrny, které mají
pedstavovat stíny
vhazovacích otvor pro
cyklon B nebo snad i otvory
samotné.Jejich patné
umístní, obrovsk rozmr
(min.1,5x2 m) a oproti
zbytku fotografie jin m
smrem orientovan stín
prozrazují dodatenou
manipulaci – retu . Dal í
falsifikací je stín zdi kolem
pozemk. Krematoria byla
toti obehnána prhledn m
drátn m plotem (viz foto
dole a prostední dvojlist) a ne zdí.
k hornímu snímku

Dole: schematick nákres

.
US-Air-Force,August 25,’44 – Exposure 3185:
Zde je údajn zachycena kolona vz na cest
do plynové komory.
posure 3186:
o se za tak
ovém pípad
nadno
u ovaná

Vlevo:
Polohy, do kterch klesli 3 zastelení nmetí vojáci
po poprav americkou vojenskou policií bhem
ofenzívy v Ardenách.Vojáci byli údajn zajati
v americkch uniformách, proto se s nimi jednalo
jako se pióny.
Vlevo uprosted: Wiesenthalv podvod

Budova v pozadí je krematorium III. Existuje je t
celá ada dal ích snímk, ze kterch je také patrné, e
krematoria byla obehnána pouze drátnm plotem, a
to ze v ech stran. Z leteckch snímk je znát, e pda
u tábora byla obdlávaná, a to i v bezprostední
blízkosti místa „tajného vyvra ování“

Simon Wiesenthal osobn podepsal tuto kresbu,kterou
uveejnil ve své knize „Koncentraní tábor Mauthausen“
Má znázorovat vzn utrané SS. Obzvlá  barvit pak
v knize s odvoláním na tuto kresbu líí zrdnost a
bestialitu poínání nmeckch voják. Tak se z
popravench nmeckch voják stávají utrané idovské
obti nacismu.

Vpravo uprosted: Nmeck generál Dostler ped exekucí.Jeho
zloin: Nechal v souladu s válenm právem popravit americkou
sabotá ní skupinu. Vítz má v dy pravdu !
Vpravo:
Hojn
zveej ova
n
fotografick
dkaz –
„N meck
voják stílí
na
idovskou
enu a její
dít .“
Obrázek na
str.4
ukazuje
nmecké
vojáky ped
tímto falsifikátem bhem náv tvy památníku holocaustu v

Izraeli – lekce nenávisti ke svm pedkm.

Vzorov píklad falsifikace vyíznutím urité ásti obrazu z
celkového kontextu. Takto vypadá fotografie celá. Scéna se
zde zásadn mní: Voják nemíí na enu ,ale minimáln
metr a dva od ní na nepítele mimo obraz. ena s díttem
se pravdpodobn sna í ukr t k ostatním civilistm ped
palbou ze smru, kam voják míí. Mimochodem, jak mohl
vbec nkdo pijít na to, e se jedná o idovskou enu ?
Pvod, místo a as snímku není toti znám.

Pdorys krematoria I v Osv timi
I ped pestavbou v roce 1944
1 : vstupní místnost
2 : sklad
3 : um várna
4 : márnice (tato místnost m la
údajn slou it jako plynová
komora
5 : pece
6 : koks
7 : urny

Pdorys krematoria I v Osv timi I
po pestavb na leteck kryt
provedené v roce 1944.
1 : vstupní místnosti
2 : opera ní místnost
3 : záchody
4 : jednotlivé místnosti krytu
5 : b valá krema ní místnost

Pdorys krematoria I v Osvtimi I v dne ním stavu :
1 : plynová komora
2 : vhazovací otvory pro cyklon B
3 : záchodové odtoky
4 : stopy po dlících zdech
5 : vtrací achta leteckého krytu
6 : vstup s ochrannou bariérou (dnes
oznaován jako místo, kudy obti
vcházely).
7 : urny
8 : koks
9 : rekonstruované pece
10 : nov prora en prchod
11 : zbytky staré pece
12 : atrapa komínu

Cyklon B a jeho pou ití
Jak ji bylo zmínno, cyklon B se pou íval a stále je t pou ívá (ov em pod jinm názvem) k dezinfikaci
místností i celch budov, zejména za úelem vyhubení hmyzu. Vzhledem k jeho astému u ívání byla
nebezpeí s ním spojená dobe známá, o em svdí velmi obsáhlá literatura. Pedpisy mimo jiné
naizují osobám manipulujícím s cyklonem B nosit masku se speciálním filtrem a po ukonení
dezinfikace místnost 20 hodin pi otevench oknech a dveích vtrat. Doba dezinfikace se udává 6
hodin pi teplém poasí, 20 hodin pi normálních teplotách a 32 hodin pi chladu. Pedpisy detailn
hovoí o zpsobu rozmístní granulátu, o minimálních bezpenostních vzdálenostech a také napíklad
varují ped mo ností uvolování kyseliny kyanovodíkové ze zdí dezinfikovanch místností i del í
dobu po dezinfikaci, jsou-li vytopeny a uzaveny. Práv ped dezinfikovanou budovou bval umístn
dozorce, aby se zabránilo nehodám. Zacházení s cyklonem B, jak to líí „svdci“, je nepípustné.
Smrtící slo kou cyklonu B je kyselina kyanovodíková. Její uvolování je závislé na teplot. Pi 20°C
se asi po hodin uvolní 50%, po dvou 80-90%, pi ni ích teplotách se uvolování vrazn zpomaluje.
Kyselina kyanovodíková je lehí ne vzduch. U mno ství 1 mg na kg lidské váhy psobí smrteln. Jeli tento jed pou íván ve form cyankáli, nastávají silné svalové kee, které jsou velmi bolestivé, proto
obti velmi siln kií. Naproti tomu pi vdechnutí uvolnného jedu z cyklonu B ob upadá do
bezvdomí, kee se dostavují a poté. Obti v takovchto pípadech kiet nemohou. Jedná se o
bezbolestnou smrt, proto nkteré státy v USA trvají i pes finanní náronost na exekucích
v plynovch komorách. Tetí zpsob pojmutí jedu je pes k i, proto musí mít osoby s ním
manipulující ochranné obleení. To by ale mlo bt lehké, aby nevedlo ke zpocení, které nebezpeí
mnohonásobn zvy uje.
Skutenosti se svdeckmi vpovmi nesluitelné.

Cyklon B – prost edek k záchran lidsk ch ivot
Cyklon B byl v Osvtimi skuten pou íván: k vyhubení v í a jinch nositel nákazy.

Vzhledem k velké koncentraci lidí na malém prostoru a ke patnm hygienickm podmínkám, kterm
se u z dvodu rzné kulturní úrovn vz nedalo pedejít, existovalo nebezpeí vypuknutí epidemií.
Proto vnovala SS ve v ech koncentraních táborech nejvt í pozornost práv dodr ování písnch
hygienickch pravidel. Ji zmínn Kurt Gerstein byl odborník práv na hygienu. Nejvt í nebezpeí
pedstavovaly v i, nositelé skvrnitého tyfu. Jejich vyhubení mlo nejvy í prioritu, proto byly
budovány tzv. odv ivovací zaízení. Tyto skutené plynové komory (ne v echny v ak fungovaly s cyklonem
B) byly ale úpln jinak konstruovány, ne údajné plynové komory pro lidi. Nebyly to ádné podzemní
chladné a vlhké sklepy, ale nadzemní suché, dobe vytápné budovy, aby bylo zaji tno co
nejúinnj í a nejrychlej í uvolování plynu. Odvtrávání zaji ovaly ventilátory. Cyklon B tedy
slou il k uchování lidského ivota, ne k jeho niení. Jedna dezinfekce si vy ádala 4-5 kg cyklonu B.
Poítáme-li s jednou dezinfikací denn, dostaneme spotebu cca 3,6 tun ron. To odpovídá pibli n
polovin do Osvtimi dodaného mno ství. Vezmeme-li v úvahu, e zde existovalo více dezinfikaních
zaízení a navíc se je t dezinfikovaly vzeské baráky, tak dodávané mno ství cyklonu B nemohlo
postaovat, proto byly také zavádny jiné dezinfikaní metody. Na likvidaci lidí ádn cyklon B
nezbval.

V protikladu s tmito komorami byly údajné plynové komory chladné, vlhké, pod zemí umístné
místnosti. Byly souástí krematorií a odpovídaly místnostem na uchovávání mrtvch. Z tchto
místností se tla dala transportovat k pecím, které byly nad zemí, pouze jedním vtahem, kter pojmul
dv tla. Jakm zpsobem pak bylo tisíc zplynovanch bhem tech hodin transportováno k pecím je
dal í záhadou.

„Ve znamená tvou smrt“ plakáty a jiná osvta,
která vzn neustále varovala ped nedodrováním
hygieny a s ní spojenou hrozbou epidemie tyfu.

Dva snímky vlevo zachycují vzn pi práci v dezinfikaních zaízeních. Obleení bylo pov eno, aby se k nmu
cirkulující hork vzduch nebo z cyklonu B uvolnn plyn mohl dostat. Po odvtrání se mohlo obleení opt nosit.
Fotografie dole zachycuje obti epidemie, která
v posledních tdnech války propukla v Bergen Belzenu. Peplnn koncentraní tábor se díky
neustálému bombardování Nmecka ocitl bez
zásobování a ke katastrof pak u scházelo jen velmi málo. Velké
mno ství vz v Bergen-Belzenu, kteí v dob osvobození nebyli
naka eni, zemelo také v dsledku karantény, kterou zde vyhlásila
britská armáda. Na snímku vlevo je britsk dozorce u vstupu do
tábora. Nápis na tabuli „prach íí tyfus“ hovoí jasn.
SS-léka Fritz Klein (dole) byl
pouze na pár tdn odvelen do
Bergen-Belzenu, nic mu to ale
nebylo platné. Nejprve byl
muením donucen k piznání a
následn ob en. Stejn osud
potkal také Josefa Kramera,
posledního velitele tábora, kter
v táboe zstal a ádn ho pedal
Britm.
Snímky z Bergen-Belzenu obletly
jako dkaz nacistického ílenství
cel svt. Britové zde natoili
nkolik dokument, které se
neustále pravideln objevují za doprovodu tch nejnesmyslnj ích komentá na obrazovkách.

Stopy kyseliny kyanovodíkové na zdech
Kyselina kyanovodíková se váe na elezo obsaené v cihlách a omítce do velmi stabilních
elezokyanid. Fred Leuchter byl první, kdo se na prozkoumání pítomnosti tchto kyanid ve zdech
údajnch plynovch komor a dezinfekních komor zamil.
Tyto elezokyanidy vykazují velkou stálost i pi psobení extrémního poasí. Pi trvalostním testu
uskutenném v prmyslovém Londn se neprojevila na jimi zabarvench hliníkovch deskách ani
po 21 letech prakticky ádná ztráta kyanidu. elezokyanidy se léty utváejí ve zdech a zabarvují je do
modra. Tyto barevné pigmenty jsou skoro tak stabilní jako ze sama. Nejsnadnji se utváejí ve
vlhkch proi tnch místnostech. Vzhledem k tomu, e podzemní vlhké márnice v Birkenau mly bt
hned po svém vybudování pouívány ke zplynovávání, musí bt zvlá t u jejich zdí pítomnost
velkého mnoství kyanidu snadno zjistitelná. Leuchter a Rudolf odebrali vzorky ze zdí a podlah
„plynovch komor“ a dezinfikaních komor, které nechali prozkoumat ve vdeckch laboratoích
v USA a Nmecku. Nejvt í pozornost se pitom soustedila na „plynovou komoru“ krematoria II, ve
které se mlo zplynovávat nejvíce. Zde se musely elezokyanidy utvoit v nejvt ím mnoství. Av ak
jak Leuchter, tak Rudolf, tak Krakovsk institut, kter se následn rozhodl udlat vlastní analzu,
nalezli jen minimální hodnoty blízko hranice mitelnosti. Germar Rudolf navíc je t pro srovnání
odebral vzorek cihly jednoho zíceného bavorského statku, kter obsahoval také nepatrné, ale pesto
vt í kyanidové hodnoty, ne vzorky z „plynovch komor“ (tyto odpovídají elezokyanidu
vyskytujícímu se voln v pírod).
Úpln jin obraz ukázal przkum vzork z objekt, kde se opravdu cyklon B pouíval –
z dezinfikaních komor, na které se hlavn zamil Gemar Rudolf. Zde byly zji tny kyanidové
hodnoty tisícinásobn vy í ne ty z „plynovch komor“(viz. tabulka).

KYANIDOVÉ STOPY NAM

místo odebrání vzorku

ENÉ LEUCHTEREM A RUDOLFEM

poet vzork

Krematorium I márnice
(„plynová komora) - Leuchter

prmrná koncentrace
kyanidu v mg/kg

6

2,6

Krematorium II márnice
(„plynová komora)
Leuchter
Rudolf

7
4

0,0
3,6

Krematorium III márnice
(„plynová komora“) - Leuchter

4

2,1

Dezinfikaní komora Birkenau
Leuchter
Rudolf

1
14

1050,0
5300,0

1

9,6

Bavorsk statek – Rudolf

Nco k zamy lení:Gigantické krematorium
nahavuje obyvatele.
V lánku se pí e o protestech obyvatel msta
kde má bt vybudováno nejvt í kanadské
krematorium, které bude schopné spálit 1000
tl tdn.

Zdi dezinfikaních komor byly vrazn zbarveny do modra, a to nejen zevnit, kde byly místy celé
modré, ale i vn, kde byly vystaveny úinkm poasí (viz foto na dvojlistu uprosted knihy). elezokyanid
zde pronikl a na venkovní stranu zdi a 50 let se tam udrel.
Vsledky Rudolfova posudku znamenají stejnou senzaci jako Leuchterv posudek. Oba
neoddiskutovateln dokazují, e v údajnch nacistickch plynovch komorách nikdy neprobíhalo
vyvraování cyklonem B. Takovto vdeck dkaz u neme nikdo ignorovat.
Oficiální nmecká místa, stejn jako idov tí a ostatní obhájci holocaustu okamit degradovali oba
tyto posudky na tzv.“hokus-pokus“ anebo protiargumentovali tím, e se kyanidové stopy rychle
rozkládají a po del í dob nejsou zjistitelné. To je samozejm ryze livé tvrzení, jeho absurdita je
zvlá t zetelná z obrovskch kyanidovch hodnot namench v dezinfikaních komorách. A tak
tmto v e jmenovanm zájmovm skupinám nezbylo nic jiného ne represe. Tchto nebyli u eteni
ani oba vdci Leuchter a Rudolf. Rudolf byl navíc je t krom okamité ztráty zamstnání obvinn a
nepodmínn odsouzen za popírání holocaustu a pohrdání jeho obmi a musel se svou mladou
rodinou uprchnout ze „svobodného“ Nmecka do exilu.
Myslím, e nejlépe charakterizuje postoj tzv. holocaust expert formulace oti tná 21.2.1979
v Paískch novinách Le Monde: „Není mono se ptát, bylo-li takové masové vyvra ování moné.
Bylo technicky moné, protoe se stalo. Toto je obligatorní vchozí bod pro kadé historické zkoumání
tohoto tématu. Tuto pravdu chceme zd raznit: Neexistuje ádná debata o existenci plynovch komor a
ádná také nesmí existovat.“

Likvidace mrtvch v krematoriích
„Jakm zpsobem se zbavím tla mé obti?“ je noní mra kadého vraha. Po zavradní ruské carské
rodiny byla tla zavradnch nejprve spálena a kosti následn polity kyselinou, pesto se je pozdji
podailo identifikovat.
V Osvtimi a ostatních „likvidaních táborech“ se nenacházejí ádné masové hroby, v echna
pozornost je tedy zamena na spalování. Ani by kdy bylo takové tvrzení vdecky posouzeno, jsou
krematoria a jámy povaovány za místa likvidace milion mrtvch.
V roce 1994 zveejnili ital tí revizionisté Carlo Mattogno a Franco Deana ve sborníku „Grundlagen
zur Zeitgeschichte“ (Ernst Gauss, Grabert Verlag), detailní vdeckou studii zabvající se krematorii
v Osvtimi. Velmi struné shrnutí :

- V ádném asovém úseku nefungovala v echna krematoria najednou. Malé krematorium I
v základním táboe bylo ji v ervenci 1943 vyazeno z provozu; krematorium II v Birkenau zahájilo
provoz v beznu 1943, krematoria III a V v lét 1943.
- Krom roku 1944 je evidence dodávek koksu krematoriím zachována. Vzhledem k tomu, e je
známo, kolik koksu je teba na spálení jednoho tla, je mono spoítat, kolik tl mohlo bt do konce
roku 1943 s dodanm koksem spáleno
- Nejpozdji po 3000 kremacích se musí vyzdívka pece vymnit. Taková vmna musela tedy u 46
pecí krematorií v Birkenau probhnout nejpozdji po 138 000 kremacích. K této vmn v ak nikdy
nedo lo !
Zohledníme-li tyto faktory: a) dobu provozu; b) dodávky koksu; c) ivotnost vyzdívky, pak nemohl
maximální poet kremací v Osvtimském komplexu pesáhnout 162 000.
Kvli vysvtlení odstranní obrovského potu obtí se dále hovoí o spalovacích jámách. Nkdy i
zaiva. V Treblince mly bt jámy 250-300 m dlouhé, 20-25 m iroké a 6 m hluboké a obti v nich
mly bt spalovány na elezném ro tu. O Osvtimi vypovdl jeden z nejdleitj ích svdk
Osvtimského procesu, Filip Müller: „40 m dlouhé a 6-8 m iroké a 1,5 m hluboké jámy mly na konci
vyhloubeniny, do kter ch stékal lidsk tuk. Tímto tukem museli pak vzni tla polévat, aby lépe
hoela.“ Dále dokonce Müller vypovdl, e do tohoto vaícího tuku byly vhazovány ivé dti. O
spalování dtí a dosplch v jámách pí e také Elie Wiesel v „La Nuit“: „Nedaleko od nás lehaly
z jámy plameny, obrovské plameny. Nco se tam spalovalo. Nákladní auto pijelo k jám a vysypalo do
ní svj náklad. Byly to malé dti. Dátka ! Ano, já to vidl, na vlastní oi (…)Ote, ekl jsem, je-li
tomu tak, nechci ji déle ekat. Vbhnu do elektrick ch ostnat ch drát. Je to lep í ne hodiny trpt
v plamenech. Na emu zástupu zb valo u jen asi 15 krok…je t 10 krok .8,7. Pochodujeme pomalu
jako za pohebním vozem na eho vlastního pohbu. U jen 4 kroky. 3 kroky. U byla velmi blízko, jáma
se sv mi plameny. Sebral jsem v echny poslední síly dohromady, abych vybhl z ady do ostnatého
drátu. Hluboko v mém srdci jsem se rozlouil s otcem, s cel m vesmírem…Mé srdce se chtlo
rozskoit. Bylo to tady. Stál jsem ped obliejem andla smrti…Ne, dva kroky ped jámou nám bylo
porueno obrátit se a jít do jednoho baráku.
Ten stejn Elie Wiesel dal v ak pes to v echno pednost odchodu z Osvtimi s Nmci ped vykáním
na osvoboditelskou Rudou armádu, jak ji bylo zmínno.
Likvidace obtí zpsobem, jakm to Elie Wiesel a jiní oití svdci líí, není moná. Hladina spodní
vody se v Osvtimi nachází do 1 m pod povrchem zem (proto mly také márnice – „plynové komory“
dvojitou cihlovou ze s mezivrstvou terového papíru) a i tato hladina byla dosaena jen díky
odvodovacímu systému, kter je t dnes existuje. Ale i kdyby tento problém byl njakm kouzlem
vye en, tak spalování v jámách je u z dvodu omezeného pístupu kyslíku do spodních ástí
pinejmen ím velmi obtíné a neefektivní. Tuk, kter v oteveném ohni neshoí, ale stee do
vyhloubeniny na jedné stran jámy…zajímavé. Mimo to neexistuje ani jeden leteck zábr, na kterém
by byly jámy i velké hroby, hromady koksu a deva nebo kouové sloupy a to platí pro v echny
„vyhlazovací“ tábory.
Zajímav poznatek k likvidaci obtí pochází od Davida Irvinga. Poukazuje na skutenost, e se Britm
podailo bhem války roz ifrovat tajn nmeck kód, take mli pehled o v ech rádiov vysílanch
zprávách. Rádiov byly ale také kad veer do Berlína podávány informace o potu úmrtí v Osvtimi.
Probíhalo-li by v Osvtimi masové vyvraování, tak by o tom v tchto hlá eních muselo nco stát.
Vdy podle oficiálního historického pohledu bylo pro nacisty zabití co nejvt ího potu id tím
nejchvályhodnj ím inem a dvodem k pov ení. O takovchto hlá eních „úspchu“ neexistuje ale
z britské strany ani zmínka.

Vpovdi protisvdk
Nmecké koncentraní tábory bvají líeny jako peklo na zemi, ve kterém byli vzni vystaveni tomu
nejhor ímu monému zacházení a teroru. Jak tomu ale bylo skuten ?
V echny koncentraní tábory byla vzeská zaízení pro kriminálníky, politické vzn, homosexuály a
internaní tábory pro píslu níky nepátelskch mocností. Podobná zaízení mly také v echny
spojenecké vítzné mocnosti.
Za píslu níky nepátelskch mocností Nmecka byli povaováni i idé, a to hned z celé ady dvod,
ne v ak z rasovch, jak se dnes traduje.

Nejvánjím z nich bylo vyhláení války Nmecku Svtovm idovskm kongresem u v roce 1933
se zavedením veobecného hospodáského bojkotu Nmecka (závanost tohoto kroku je teba zvaovat
s ohledem na u tehdejí obrovskou moc id, jejich kontrolu americké vlády a veejnch sdlovacích
prostedk). Dalím nemén vznamnm dvodem byla vedoucí pozice id v Sovtském bolevismu
a komunistické aktivity jejich nmeckch protjk ( komunismus povaoval Hitler za smrtelné nebezpeí
nejen pro Nmecko, ale celou naí civilizaci; je obtíné bojovat proti komunismu a nezamit se na jeho tvrce a
propagovatele; Marx – syn rabína, Lenin, Trocky, Stalin, Zinovv, Kamenv, Lassale, Liebknecht,
Luxemburgová a dalích 80% vdích komunistickch osobností byli idé).

Mnoho koncentraních tábor fungovalo zárove jako tábory pracovní.
„idé vyhlaují válku
Nmecku“
piná ejí 23.bezna 1933
nejvt í britské noviny.V
roce 1933 ale je t
nemohla bt o
pronásledování id e,
pro tedy hospodásk
bojkot a propagandistické
kampan proti zemi, která
se práv nalézala v tké
krizi ?

ivot v Dachau a Osvtimi popisuje dr.Benedikt Kautsky, id a prominentní rakousk sociální
demokrat, kter strávil v koncentraních táborech 7 let, z toho 4 v Osvtimi, ve své knize „Teufel und
Verdammte“ (ábel a prokletí). „1938 se denní dávka v Dachau skládala z 500g skvlého chleba, ráno
byla erná káva, v poledne litr eintopfu (tém kad den s masem) – pouze v nedli byla polévka,
hovzí maso a bramborov salát, veer aj, tuk, salám nebo sr. Jak velké tyto porce byly, nemohu ji
s uritostí íci; myslím, e to bylo 40 nebo 50 g tuku – nejastji margarín – a 80 g sru nebo salámu
denn. Obd nebyl velmi chutn, ale dostaující; dachausk segedínsk gulá a fazole se pekem
tvoily léta podnt k bolestivm vzpomínkám (…)
Táborovému jídlu se ale dalo vyhnout stravováním v kantn. Ta byla pohádková. Nikdy nezapomenu
na mj úas, kdy jsem poprvé vstoupil do budovy s kantnou. Cel blok, 50 a 60 m dlouh, podéln
rozdlen sklennou stnou, ve které bylo asi 12 pepáek. U dvou prvních dvou pepáek byla káva
s mlékem a cukrem, koláe, dorty a sladkosti; pak následovaly po ad pepáky se salámem,
uzeninami, pekem, máslem, rybími konzervami, srem, ovocem, su enmi plody, ovocnmi
konzervami, marmeládou, keksy, okoládou a se v ím monm myslitelnm jídlem. Dále zde bylo v e,
co mohl vze potebovat: cigarety a dal í tabákové vrobky, inkoust, pera, tuky, bloky, kartáe,
krémy na boty, pasta na podlahu, utrky a hadry – zkrátka kantna, to byl obchod. U jedné pepáky
stál obsluhující v bílém plá ti a epici, kter kantnu ídil (…) se stejnou zdvoilostí se zeptal
pedstupujícího vzn, jedno jestli to byl id nebo „árijec“: „Co si pejete, prosím?“ Ceny nebyly
v ádném pípad pemr tné, v kadém pípad se tch 15 marek, které lovk tdn pobíral, nedalo
projíst.“
Vrazn he se mu ale dailo, kdy se dostal do Osvtimi. Dvodem nebylo patné zacházení SS, ale
ikana ze strany vz, hlavn Polák. Píe o tom: „Byli jsme od hlavy a k pat pro acováni, osobní
atstvo, boty, pulovr, peníze, cigarety, potraviny, které na i píbuzní tko shánli a sami si odpírali a
které nám díky vstícnému chování SS osazenstva Buchenwaldu bylo umonno vzít s sebou, nám byly
bezezbytku – vzni! – zkonfiskovány. Ped na ím zrakem bylo na e jídlo darováno nebo odloeno
oblíbencm sluby – peván polskm „ árijcm“; za krácení porcí jsme byli „od kodováni“
ikanou – zkrátka s námi „starmi vzni“, kteí mli za sebou vt inou ti, tyi a více let vzení se
zacházelo jako s bezmocnmi nováky jen proto, e zde mezi SS a kriminálními a fa istickmi elementy
vz panovala shoda v nekoneném antisemitismu (…)

Dachau,28.ervna 1938
Vzni pi vdeji jídla.

Do zaátku války byli do
tábor volnj ích
vzeskch zaízení
umísováni pedev ím
kriminálníci a komunisti, u
kterch byla malá nadje
na nápravu. Teprve
pozdji následovali idé a
válení zajatci. Za
pov imnutí stojí dobr fyzick stav vz.

Otázka antisemitismu nebyla jednoduchá ani u vt iny levicovch Polák. Zatímco se vztahy s touto
skupinou utváely slibn a bez vraznj ích komplikací, jinak tomu bylo u druhé skupiny skládající se
z heterogenních podútvar: z fa ist, rekrutovanch pedev ím z inteligence a z píslu ník podsvtí,
kteí se maskovali rudm trojúhelníkem.
Zde se slouila nenávist vi Nmcm a vi idm a opovrhováním v emi ostatními národy, jak
s tmi slovanskch bratr, tak tmi „zkaeného“ západu do ji nepotlaitelné inkarnace ovinismu
spáenm s fa istickou surovostí a korupcí. To, co tato banda peván mladch chlap, kteí se bez
rozmyslu nabízeli SS k dispozici, vzm v Osvtimi udlala (a s uritostí také v ostatních táborech,
kde mli svou roli ve vzeské autonomii), se dá srovnat snad jen s tmi nejhor ími ohavnostmi
nmeckch „zelench“ (…)“
Pro rozli ení museli vzni na obleení nosit rznobarevné trojúhelníky: ervení byli politití vzni,
komunisti, zelení byli kriminálníci.
V jeho 300 stránkové knize vydané 1945 pí e: „Byl jsem (sedm let) v nejvt ích nmeckch
koncentraních táborech. Musím popravd íci, e jsem se nikdy v ádném táboe se zplynovávacím
zaízením nesetkal.
Tím si vyslouil tkou kritiku a útoky na svou osobu, a tak ji ve druhém vydání najdeme pár ádk
popisující plynové komory se sprchami, které sice sám nevidl, ale ví o nich z vrohodnch zdroj.
e koncentraní tábory nebyly ádné likvidaní, nbr pracovní tábory, vyplvá z jeho líení Osvtimi
od roku 1942: „Poprvé od zaloení tábora se zaal pod vlivem vojenské situace vcn prosazovat jeho
pracovní charakter - pomalu (…), ale nepehlédnuteln. Nejprve jsme v Osvtimi mysleli, e za tento
vvoj vdíme vlivu továrny IG Farben, pro kterou jsme pedstavovali stále dleitj í pracovní
skupinu. Najednou byli ti samí idé, kteí se díve hodili jen na ty nejspodnj í manuální práce,
zaazeni jako chemici, ineni, mzdoví úetní, kalkulanti atd., do vedoucích pozicí. Jak jsem ale mohl
pozdji zjistit - pesnji po mém návratu do Buchenwaldu – stejn vvoj probhl v tuto dobu i v jinch
táborech. Nestalo se tak tedy na popud IG Farben, ale na základ opatení z centrálních míst, SS nebo
Wehrmachtu – pravdpodobn obou dohromady. Pro nás to znamenalo velmi mnoho. Krom u
zmínnch zmn, kdy byla vzni dána píleitost pracovního zaazení odpovídající jeho vzdlání, skoro
úpln pestala ikana a obtování ze strany SS a ze strany ostatních vz se vrazn zmírnila.“
Pomrm v Osvtimi se ve své knize „Die Auschwitz Lüge“ vnuje také Thies Christophersen, kter
byl v dsledku svého tkého zranní jako píslu ník Wehrmachtu pevelen do Osvtimi, aby zde
zavedl pstování rostlin s obsahem kauuku (zam leno k roz íení produkce buny). V rozhovoru
s G.Honsíkem vypovdl: „O plynovch komorách jsem se doslechl a po válce. ádnou jsem nikdy
nevidl. Také jsem se nikdy nesetkal s lovkem, kter by ji nkdy vidl.“ O spalování mrtvch
vypovídá: „Ml jsem komornou, Polku (…) ta vypovdla mé matce, která m jednou nav tívila, nco
o ohni a spalování mrtvch. Na to jsem si s ní promluvil. Nic podrobnj ího ale nevdla. Sedl jsem
tedy na kolo a cel den jsem v táboe jezdil ke v em viditelnm ohni tím a prozkoumával je, nic jsem
ale nena el. Pozdji jsem se dovdl následující: Zpoátku byli mrtví pohbíváni. Kvli vysoké hladin
spodní vody a hrozby jejího zamoení to ale dál u nebylo moné. Jedno pracovní komando (…)
muselo tla znovu vykopat a ta byla spálena. O této vci se dnes vyprávjí ty nejneuvitelnj í
píbhy. Kad si k tomu nco pidal. Svdci vypovdli, e mly existovat jámy 6 m hluboké, ve

kterch byla tla hromadn pálena. To je ale nemo né, proto e za táborem Birkenau byla u v 1 m
spodní voda (…)
Oité svdky, kteí plynové komory vidli, jsem nena el. V dy mi bylo eeno: „Znám nkoho, kdo
plynové komory vidl.“ Kdy jsem chtl jméno a adresu, byli nezvstní nebo mrtví.
Dalí svdectví pochází od poddstojníka SS, Franze Krause, kter v Osvtimi zídil správu pro svj
tankov regiment a strávil zde 10 tdn od kvtna 1944. V jeho místopíseném prohláení stojí:
„…Pesvdil jsem se, e jak v iva vz, tak jejich chování bylo dobré. Ke stejnému zji tní jsem
do el také u enské ásti. S písní „Hoch auf dem gelben Wagen“ pochodovali do tamní zemdlské
vzkumné stanice (ta se nacházela ve vedlej ím táboe Harmense), kterou vedl Thies Christophersen.
Bhem mch prohlídek jsem objevil sklad kufr. Proto e jsem pi prlomu z Tscherkasské kotliny
vyvázl jen s holm ivotem, za el jsem za velitelem tábora Bärem, abych jej o jeden kufr po ádal. Bär
odmítl. Bhem dal ího setkání mi vysvtlil, e kufry patí vzm a on je nemá k dispozici. Pi té
píle itosti mne informoval, e ped nkolika tdny byly jednou komisí prohledány táborové ubytovny
personálu. Pokud bylo u nkoho nalezeno nco, co patilo vzm, byly tyto osoby odvedeny do
trestního tábora SS Matzkau. Kvli jednomu kufru nechtl velitel tábora Bär riskovat stejn trest. Tato
slova se mi vryla do pamti.
Bhem mch putování po táboe Osvtim jsem nikdy nenarazil na ádnou plynovou komoru,
zplynování jsem nikdy nevidl a ani o nm nesly el. Takté jsem nezaregistroval pach spáleného masa.
Kouové sloupy pocházely z okolního prmyslu. Je mi vytkáno, e v tuto dobu mly bt tisíce, i snad
deseti nebo dvacetitisíce vz zplynovány a spáleny a e mi nemohly tyto vci zstat utajeny. Pesto
jsem ale nikdy nic z toho nevidl ani nesly el! (…) Celkov jsem Osvtim poznal jako ist pracovní
tábor.
Se samotnmi vzni jsem neml ádné kontakty; pes den byli v pracovním nasazení, tak e tábor byl
skoro prázdn. Nev iml jsem si ádného patného zacházení SS s vzni. Pouze jednou jsem pozoroval
pracovní skupinu, která v táboe hubila plevel, dozírající kápo byl velmi agresivní a nkteré vzn
nakopl. Tolik má zpráva o podstatném z dojm, které se mi uchovaly v pamti.“ Franz Krause, Nr.11
der Urkundenrolle für 1991,Notar Helmut Meyer,Einbeck,den 7 März 1991.
Oité svdectví o Osvtimi podal také nmeck nadporuík Heinz Mazakarini, kter 1945 padl do
sovtského zajetí a následn se dostal do Osvtimi, kde Sovti zídili zajateck tábor. asto byl
vyslchán a poté, co se zaalo povídat o plynovch komorách, zeptal se jednoho dne dstojníka, kter
jej vyslchal, kde se vlastn tyto „plynové komory“ nachází. Pak píe ve svém svdectví: „Ukázal na
jeden barák, kter stál blízko správní budovy. Kdy jsem si jej pozdji prohlédl, hned mi bylo jasné, e
to je nesmysl. Nacházela se tam jen obyejná sprchová místnost s jednoduchm nezamí ovanm
oknem v úrovni zem a jeliko to bylo velmi blízko správní budovy, znamenalo by to ohro ení pro ty,
kteí se tam nacházeli. Bhem války jsem na kole protiplynové ochrany v Brombergu absolvoval velmi
podrobn kurz a mohl jsem tedy nesmyslnost takovch tvrzení urit (…)“
Obraz Osvtimi vrazn se odchylující od známého proudu poskytl svm svdectvím idovsk
koncertní violinista Ignaz Speiser (asopis „Libery Bell“,únor 1988,str.34). Vypovídá, e v Osvtimi
strávil 4 roky a peil v dobrém tlesném stavu. ádné plynové komory tam nevidl. Kdy se piblíila
sovtská vojska, dali Nmci vzm na vybranou vykat Rus, nebo se spolen s nimi stáhnout po
eleznici na bezpené místo. Nikdo, kdo byl schopen cesty, na Rusy neekal. Osvtim, o které tento
id vypovídá a Osvtim z propagandy mocnch idovskch skupin spolu krom jména nemají nic
spoleného.

Dachau, erven 1943

Tule-Lake, jeden z mnoha americkch koncentraních
tábor

ivotní podmínky v koncentraních táborech
ivot v Osvtimi nebyl pro vzn rozhodn lehk, zejména u kvli zmínnm ikanám ze strany
spoluvz. Pes v echna hygienická opatení zde byla pína, krysy a tím pádem i mnoho smrtelnch
pípad onemocnní, pedev ím skvrnitm tyfem, a to i mezi SS. V Osvtimi existovaly v ak také
vci, o kterch se v oficiálních zdrojích nikdy nemluví. Vedle rozsáhlch zdravotnickch a zubaskch
zaízení, ve kterch pracovali jako lékai i idé, se v táboe nacházelo hi t, koupali t, divadlo,
orchestr a voln pístup k mstské knihovn. Dokonce zde byl i veejn dm s profesionálními
prostitutkami. Vzm bylo dovoleno dostávat dopisy a balíky a 2x ron mohli sami dopisy posílat.
Kriminálníci byli po odpykání svch trest propou tni. I Osvtim podléhala normálním zákonm a
díky jejímu pracovnímu charakteru zde byla velká pozornost vnována dobrému fyzickému a
psychickému stavu vz.
Také SS mla nad sebou kontrolní orgán, kter dohlíel na dodrování zákon. Vrada
v koncentraním táboe spáchaná píslu níkem SS byla také vradou. Kdy napíklad v Buchenwaldu
do lo ke zpronevrám velitele tábora Kocha a v souvislosti s tím bylo zavradno nkolik vz, kteí
toho moc vdli, SS soudce Dr.Morgen zahájil etení a Koch byl nakonec odsouzen a popraven.
Skoro ve v ech koncentraních táborech do lo ke konci války ke katastrofálnímu hladu, k vraznému
zhor ení hygieny a následnm epidemiím tyfu, které si vyádaly tisíce obtí. Dvodem tohoto
zoufalého stavu bylo vedle evakuování vz z vchodních koncentraních tábor ped blíící se
frontou do ji peplnnch tábor v í i, neustálé bombardování nmeckch mst, elezniních a jinch
spoj. V této fázi války, kdy u byla protiletadlová obrana Nmecka absolutn nedostaující, útoili
spojenetí letci prakticky na v e. Krom známého kobercového bombardování mst (vetn tch
historicky nejvzácnj ích komplex, co se bez sebemen í nadsázky dá srovnat nap.se srovnáním Prahy se
zemí) to byly vlaky, auta, z mst prchající civilisté, rolníci na polích, dokonce i zeteln ervenm

kíem oznaené vozy a kolony – prost ve stelnici zvané Nmecko se mohl kad spojeneck
„hrdina“ vyádit dle svého gusta. V dsledku tchto útok do lo v rznch ástech Nmecka ke
kolapsu zásobování. Velká ást civilního obyvatelstva na tom nebyla v té dob o nic lépe ne vzni
v koncentraních táborech.
Jedním z takto nejvíce postiench koncentraních tábor byl Bergen-Belzen. Odtud pocházejí
kadému jist známé filmové zábry hromad vyhublch mrtvch tl, která mají odhalovat nacistickou
hrzovládu a bestiální podmínky v koncentraních táborech.
Skutenost, e k této katastrof do lo krátce ped kapitulací a dvody, které k ní vedly, zstávají v ak
nevysloveny. V Dachau napíklad zemelo 25 613 lidí, z toho od roku 1940 do íjna 1944 10 600 lidí,
zbytek od listopadu 1944 do dubna 1945.

Mnohé zábry nakupench mrtvol mají asto dokonce úpln jin pvod, ne je udáván. Napíklad na
ádost í ské vlády byl natoen dokument o vybombardovanch Drá anech, kterého se pozdji
zmocnila spojenecká vojska. Ti pou ili zábry hromad mrtvch z tohoto dokumentu do svého filmu o
koncentraních táborech „Todesmühlen“ a vydávali je za obti nacismu. Mnohé jiné „autentické
scény“ z podobnch film jsou kombinací podobnch montá í a úpln nov natoench scén, jako
napíklad zábry vra dících nmeckch komand.
Nejen obrazové materiály byly a jsou pedmtem falsifikace. Velmi známm písemnm falsifikátem je
napíklad „autentick“ deník Anny Frankové. Prof.R.Faurisson publikoval 1980 „Le Journal d’Anne
Frank est-il authentique ?“, kde dokazuje, e se u tohoto deníku jedná o literární podvod. Otto Frank
jej za to nikdy neza aloval. Teprve o 16 let pozdji (1993), po smrti O.Franka, byli Faurisson a vlámsk
vydavatel Siegfried Verbeke za alováni Basilejskm Fondem A.Frankové a amsterdamskou Nadací
A.Frankové. Siegfried Verbeke upozoruje na skutenost, e s vjimkou dvou zápisník (od 22.12.1943
do 1.8.1944) ádn autentick deník neexistuje. Pi montá i „autentického deníku“ pou il O.Frank
román Anne Frankové „Het Achterhuis“ (její románová verze deníku) , kde Anne hodn fantazíruje a
zdramatiuje,aby, jak sama pí e, byl její píbh napínav jako detektivní román. Znám idovsk
re isér S.Spielberg postupoval podobn, kdy z románového píbhu vyfabrikoval svj „autentick“
Schindlerv seznam.
Co se Frankovy rodiny te, mlo by bt také eeno, e neutekli z Nmecka ped nacisty, ale
emigrovali je t ped rokem 1933,
proto e Otto Frank a jeho bratr byli
odsouzeni do vzení za bankovní
podvod.

„SCHINDLER V SEZNAM“
Letecké snímky z roku 1944 dokazují, e Spielberg v autentick film je fikce. John Ball
Tábor Plaszow. Vlevo: Tábor, kter m eme ve filmu vidt, byl vybudován podle svdectví
údajnch oitch svdk. Ze stran je obklopen svahem, z okolních vesnic není vidt. Dm Götha le í
na kopci nad táborem, z jeho balkónu vzn osteluje.

Vp
ravo: Letecké snímky z roku 1944 dokazují, e ze tech okolních vesnic bylo skrz plot do tábora vidt
a e Göth nemohl ze svého balkonu po vzních stílet, proto e se jeho dm nacházel na úpatí
vyv eniny, na které tábor stál.

Vrame se je t ke zmínnému „Schindlerovu seznamu“. Tento nenávistn snímek je typickm
píkladem fabrikace djin. Román, kter slouil tomuto filmu za pedlohu, byl pi svém vydání uveden
jako „fikce“ s poznámkou, e jména, osoby a místa jsou smy lená. V ádném pípad se tedy
nejednalo o píbh sepsan podle skutené události.
Pouze v Malajsii byl tento film, jako propaganda íící nenávist, zakázán. V Evrop a pedev ím
v Nmecku byl doprovázen jen ovacemi chvály a dojemnmi kritikami. Zde vidíme zcela jasn, pro
koho a za jakm úelem byly trestní zákoníky evropskch zemí roz íeny o zákony kriminalizující tzv.
„hanobení národa a rasy.“ Zatímco se o uritch národech mohou roz iovat ty nejohavnj í li (na n se
pece vztahuje svoboda projevu), na jiné se nesmí aplikovat ani pravdivá kritika. Pedstavme si jen, co by se
asi stalo, kdyby si nkdo dovolil natoit nco podobného – piem by se drel pouze doloené
skutenosti – o ji 50 let trvající izraelské genocid palestinského obyvatelstva. Krom toho, e by
takov jednotlivec musel okamit elit obvinní z antisemitismu, by se asi na svobod dlouho neohál
a stejn osud by potkal i jeho film.

„Schindlerv seznam“ Göth stílí
po vzních

Eisenhowerovy americké tábory smrti
Zloin, o kterém se nemluví. Aby se s nmeckmi
vojáky po kapitulaci nemuselo zacházet jako
s válenmi zajatci chránnmi mezinárodními dohodami, vymyslel pro n Eisenhower ( id, i kdy se
z politickch dvod vydával za kesana) nové oznaení, tzv. „DEF“(odzbrojené nepátelské síly) a umístil je
do 200 podobnch tábor, jako Sinzig-Remagen na snímku vpravo. Oznaení tábor není moc pesné, protoe se
zde nejednalo o nic víc, ne ostnatm drátem obehnan pozemek. ádné píste í, ádná hygiena, skoro ádné
jídlo. Minimáln 1 milion ivot si vyádalo tohle poínání „osvoboditel“. To je tynásobek potu v ech
Amerian, kteí padli bhem celé války. Ani v jednom nmeckém koncentraním nebo zajateckém táboe nebyly
tak stra né ivotní podmínky jako zde.

Protokol z Wannsee
Jeliko neexistuje ádn rozkaz i direktiva k vyvradní id, je za jedin dokumentární dkaz
takového plánu vlády III.í e povaován tzv. Protokol z Wannsee, kter ml vzniknout 20.1.1942
bhem setkání vysokch funkcioná SS a jinch dleitch osob u Wannsee. Jedná se tedy bezesporu
o nejcennj í dkaz a argument oficiálních historik, i kdy existuje pouze kopie. Krom textové ásti
protokolu, ke které se je t vrátíme, je zde nemálo nejasností. Chybí jméno sluebny, která kopii
protokolu vyhotovila, ovovací záznam (e se zde skuten jedná o kopii originálu) a datum. Krom toho zde
chybí, komu je kopie urena a razítko sluebny, která kopii pijala. Je nepedstavitelné, aby na
nmeckém úedním dokumentu, je t k tomu tak dleitém a tajném, tyto údaje chybly. Je zde pouze
znaka píjmové sluebny. A je t jeden nedostatek: protokol je napsán na stroji, kde chybí znak pro
SS (S ve tvaru blesku). U z tchto dvod toto vyhotovení nemohlo bt dílem ádného vysokého úadu
SS. Také formát papíru (US 8‘‘x11‘‘) je zaráející (ádn DIN A4).
Konference ve Wannsee se navíc neúastnila ádná z rozhodujících vládnoucích osobností, nbr jen
státní tajemníci a vysocí funkcionái SS. Tito mohli jist v njakch pípadech politiku zem ovlivnit,
ale urit ne ji urovat.
Celkov text má 15 stran, není ale nikm podepsán. Me bt nco, u eho není znám ani autor,
prohlá eno za „tajn í sk materiál“?
Podle údaj Ústavu pro soudobé djiny mly bt autory textu A.Eichmann a jeho spolupracovník
R.Günter, mlo se v ak jednat pouze o dodatenou sumarizaci. Není vyloueno, e se zde jedná o
pvodní, pouze zásti zfalzifikovan text. Obsahová stránka by tomu nasvdovala.

V zásad se zde hodnotí dosavadní pokusy pimt idy k emigraci z Nmecka. V souvislosti s tím je
zmínno, e ke 31.10.1942 ji vyemigrovalo 537 000 id. Velk prostor je dále vnován problému,
kdo je id a kdo mí enec, kdo me zstat a kdo ne. Hovoí se zde o „koneném e ení“, ale nikde ne
o vyvradní. Co bylo skuten mínno „konenm e ením“ je zetelné z níe citovaného naízení
Hermanna Göringa z 31.7.1941, krátce po zahájení taení proti SSSR (bhem Norimberskch proces Göring
existenci plynovch komor dokonce se v í rozhodností popíral). Dle tohoto naízení mlo bt z 24.1.1939
ujednané e ení idovské otázky pro území Nmecka roz íeno na celou pod nmeckm vlivem
nacházející se ást Evropy. To mlo bt „konené e ení“ ! e se jednalo o e ení teritoriální (formou
vysídlení na vchod) dokládají slova „vysídlení“ a „evakuace“. Ve stejném duchu vyznívá prohlá ení
z 24.6.1940 pocházející od Heydricha urené Ribbentropovi: „Tento celkov problém – jedná se ji
zhruba o 3 miliony id nacházejících se dnes na územích pod nmeckou správou – se u nedá vye it
emigrací teritoriální „konené e ení“ proto bude nutné. Také smrnice ministerstva zahranií
z 10.2.1942 hovoí jasn:
„Válka se SSSR poskytuje monost dispozice s jinmi teritorii pro „konené e ení“. Na základ toho
Vdce rozhodl, e idé by nemli bt vysídleni na Madagaskar, nbr na vchod. Madagaskar není
teba tímto dále pro „konené e ení“ zvaovat !“
O vyvradní nebo vyhlazení není nikde ani zmínka.
Mezi etnmi jinmi prameny existuje také memorandum Himmlera Hitlerovi z kvtna 1940, kde se
pí e: „Doufám, e pojem idé, díky monosti vysthování ve kerch id do Afriky nebo jiné kolonie,
úpln vymizí“. Zde se tedy stále je t uvaovalo o Madagaskaru. Ve stejném memorandu Himmler
z vnitního pesvdení rozhodn odmítá fyzickou likvidaci jakéhokoli národa jako nco negermánské
a nepípustné. Hitler ml údajn toto memorandum shledat jako „velmi dobré a správné“.
Pesto se dnes Himmlerovi podsouvá jist písn tajn projev, kter ml pednést 4.10.1943 v Poznani
ped vt ím mnostvím píslu ník SS, v nm vyvraování id propagoval. ásti tohoto
„tajného“(!) projevu jsou dokonce ve velmi patné kvalit nahrány. Jeden z úastník tehdej ího
shromádní, SS-generál G.Berger k tomu v Norimberskch procesech vypovdl, e zde o ádném
vyvraování id nebyla e, pouze se e ily spory belgickch a holandskch oddíl SS s policií.
Velitel bezpenostní policie a Bezpenostní sluby Heydrichovi
Berlín
V rámci roz íení Vám ji podstoupeného naízení z 24.1.39
piadit s ohledem na asové okolnosti co moná nejvhodnj í
postup k e ení idovské otázky formou vysthování nebo
evakuace Vás tímto povuji ujmout se v ech nutnch píprav
v organizaním, vcném a materiálním smru pro celkové
e ení idovské otázky v evropské oblasti nmeckého vlivu.
V záleitostech spadajících do kompetencí jinch centrálních
instancí se bude postupovat spolen.
Dále Vám ukládám, abyste mi brzy pedloil celkov návrh
organizaních vcnch a materiálních pedbnch opatení
k provedení cílového koneného e ení idovské otázky.
Göring

Kdy mu byla pehrána údajná
nahrávka Himmlerova projevu,
prohlásil, e se zde rozhodn
o jeho e nejedná. Teprve po
tlaku ze strany soudc a alobc
zmírnil svj rozhodn postoj na
„mohlo by to bt“.
Napodobování hlas není nic
nároného, zvlá t jedná-li se o
velmi nekvalitní nahrávky;
hlasová analza této nahrávky
nebyla dodnes provedena.
Nejvt í absurdnost spoívá ale
u v samotné skutenosti, e ml
Himmler odhalit písn tajnou
vc v projevu ped tak velkm publikem, kter ml navíc je t nechat nahrát. Vskutku zajímavá
metoda utajování !
Himmlerovy deníky by se dnes mly podle britského historika D.Irvinga nacházet v Izraeli. Jeliko se
z nich nedostalo nic na veejnost, dá se logicky pedpokládat, e v nich není nic, co by holocaust
podpoilo.
Dále je teba zdraznit, e také samotn Adolf Hitler vyvraovací plány nikdy neprosazoval,
nikdy o nich ani nehovo il a ani k nim nevydal ádn rozkaz. K dne nímu dni nebyl nalezen jedin
dokument, kter by vyvraování id naizoval. Takov ani ádn podobn Vdcv rozkaz prost
neexistuje. Je vyloueno, aby v tak písn organizovaném autoritativn ízeném stát provádly ni í
instance tyto vrady na vlastní pst. Proti takovm samoiniciativám hovoí také zku enost s tzv.
„Kommissarbefehl“ (komisaskm rozkazem). V nm Hitler v roce 1941 rozkázal zastelit kadého

zajatého sovtského politického komisae (politití komisai byli zodpovdní nejen za terorizování a
vradní nmeckch zajatc, ale i vlastních voják a civilist. Jejich politická práce- hecování – mla za
následek obrovskou brutalitu války, o absolutní ignoraci enevskch konvencí ani nemluv. Politití komisai
byli peván idé). Ve vtin pípad se ale nmetí velitelé zdráhali tento rozkaz vyplnit, i kdy tím

sami riskovali. A tak to bylo s kadm rozkazem, kter nebyl v souladu s enevskmi konvencemi, i
kdy takov rozkaz vdy vznikl jako odvetné opatení, tedy v situacích, kdy u dávno byly konvence
nepátelskou stranou poruovány a pestaly bt závazné. Podízené instance mly tedy tendenci jednat
spíe lidsky.

Dole: Titulní strana asopisu
„Kölnische Lilustrierte Zeitung“
z 5.prosince 1940

Naho e: „Posmvaná fotografie oficiální nmecké
propagandy, která ukazuje Hitlera, jak si radostí te
ruce, kdy si prohlí í území poseté mrtvmi ruskmi
vojáky.“
Pod tímto textem byla napíklad v „Pictorial History of
World War II“ od Charlese Herridge tato nechutná
fotomontá zveejnna.
Dal í z nekonené ady „autentickch“ dkaz, o které
se oficiální historie opírá.

Zpráva Mezinárodního erveného k íe o n meck ch koncentra ních
táborech
Podmínky v nmeckch koncentraních táborech od 1941 do 1945 jsou podrobn popsány
v tísvazkové zpráv Mezinárodního erveného kíe (MK) v enev. MK vyadoval pístup do
nmeckch koncentraních tábor, kter 1942 s omezením na nkteré tábory a 1943 bez omezení
obdrel. (SSSR napíklad nikdy ádn svj koncentraní tábor inspektorm MK nezpístupnil !). Ve
zpráv se nejprve konstatuje, e internování id jako nepátelskch cizinc odpovídá mezinárodním
právním dohodám. Od roku 1943 udroval MK spojení s veliteli vech tábor. Denn bylo nabaleno
a 9000 balík. Od podzimu 1943 a do kvtna 1945 bylo do koncentraních tábor posláno celkem
1 112 000 balík o celkové hmotnosti 4500 tun. MK si dále stuje, e jeho program pomoci
neznemooval íská vláda, ale spojenecká blokáda Evropy.
V celé zpráv není ani nejmení náznak o úmyslném vradní id anebo o plynovch komorách. O
situaci ke konci války zde MK referuje:
„V dsledku chaotickch pomr v Nmecku po invazi bhem posledních msíc války, kdy u
se táborm nedostávalo dodávek potravin, si hlad vy ádal stoupající poet obtí. Nmecká
vláda, sama alarmována touto situací, informovala 1.2.1945 o této situaci MK (…) Jednání
v beznu 1945 mezi prezidentem mezinárodního vboru K a generálem SS Kaltenbrunnerem
pineslo rozhodné vsledky. Od této chvíle mohla bt pomoc rozdlována pímo samotnm
vborem a jednomu delegátovi K bylo dovoleno zstat v táboe.“

V zájmu internovanch MK také protestoval proti „barbarské vzdu né válce“ spojenc.

Vra dící komanda
Vedle systematického vyhlazování id v koncentraních táborech se Nmcm pipisují i nárazové
vyhlazovací akce. Nejznámj í je asi masakr v Babi Jaru u Kyjeva, kde mlo bt 29. a 30.záí 1941
zasteleno 33 771 sovtskch oban, peván id. Následn mla bt rokle, kde se v e údajn
odehrálo, odstelena tak, e sesunující zemina v echny obti pohbila. O dva roky pozdji mla bt
v echna tla pod vedením stejného SS komanda vykopána a spálena. id, kteí se na tchto pracech
podíleli, se pak mla SS jako nepohodlnch svdk zbavit.
Tentokrát to byl kanadsk geolog a expert na vyhodnocováni leteckch snímk John C.Ball, kter ve
své knize „Air Photo Evidence“ s pomocí nmeckch a spojeneckch leteckch snímk dokázal, e
v Babi Jaru nedo lo s vjimkou rostlinstva k ádnm povrchovm zmnám.
Mimofrontová nasazení SS nebo Wehrmachtu byla namíena proti partyzánm. Civilisté nemají právo
zasahovat do boj, v pípad, e tak iní, anebo takové jednání tolerují, jedná se pak s nimi jako
s teroristy a hazardují tak i se ivoty svch spoluoban. V pípad, e teroristickm (partyzánskm)
akcím v zázemí padnou za ob vojáci, je dle tehdy platného váleného práva dovoleno za kadého
padlého zastelit 10 rukojmích z ad civilist. Je to jist velmi kruté a vi postienm nespravedlivé
jednání, ale ídily se jím v echny válící strany. Piem je teba poznamenat, e se na nmecké stran
k tomuto kroku pistupovalo jen v tch absolutn nejkrajnj ích pípadech (Sovti se sami chlubili, e
jejich partyzáni povradili ptkrát více nmeckch voják ne Nmci civilist v odvetnch akcích).
Nejbezohlednji aplikovali stílení civilních rukojmích Ameriané, ti se neomezovali pomrem 10:1,
napíklad u Paderbornu zastelili za kadého vojáka 110 civilist (dodnes za to nebyl nikdo hnán
k odpovdnosti).
Stalinv rozkaz . 0428 ze 17. listopadu 1941
Hlavní stan nejvy ího velitele naizuje :
1. V echna obydlená místa, na kter ch se nacházejí
nmecká vojska, budou do 40 a 60 km od frontové
linie a 20 a 30 km nalevo a napravo od cest zniena
a zapálena. Ke zniení tchto obydlen ch míst bude
povoláno letectvo, velkoplo n nasazeny granátomety
a dlostelectvo, takté komanda rozvdky, ly ai a
partyzánské divizní skupiny, které jsou vybaveny
zápaln mi lahvemi.
2. Za tímto úelem budou v ka dém pluku vytvoena
útoná komanda o síle od 20 do 30 mu , s úkolem
obydlená místa odstelit a zapálit. Pro tyto akce musí
b t vybráni odvá ní bojovníci.

„Borisov, ervenec 1944, Nmci vyvra dná
vesnice“, tvrdí sovtská propaganda, o rozkazu
.0428 a jednotkách NKVD ale mlí.

(National Archives,Washington,429/461/velitelství
vojsk/ cizí vojska v chod II H 3/70 Fr.6439568)

Kam se tedy ty miliony id podly ?
Na toto téma existuje celá ada przkum. Za základní píinu problém, které tyto przkumy
doprovázejí, se dají oznait dv skutenosti: Za prvé je velmi obtíné vyhodnotit územní statistiky o
potu id v západní a zejména vchodní Evrop, protoe se státní hranice v dsledku války mnily.
Zvlá t to pak platí o Polsku, kde bylo roku 1939 registrováno 2 630 000 id. A za druhé je to po

vypuknutí války útk mnoha id do nejrznj ích region, zejména z Polska do SSSR. Pozdji
následoval útk id ze západu SSSR dále na vchod. V echny údaje o potu id ped a po válce
tedy spoívají na odhadech odvíjejících se od dostupnch pramen.
Pravdpodobn nejpesnj í przkumy k tomuto tématu provedl Walter Sanning a Carl O. Nordling.
Sanning se opírá o vsledky sítání lidu a jiné údaje pocházející vhradn ze spojeneckch a
idovskch pramen. Z nmeckch pramen pouívá jen ty, které mají antinacistick nebo
prosionistick pvod. Na základ vpot odvíjejících se z tchto pramen dochází nejprve k závru,
e se pi rozdlení Polska mezi Nmecko a SSSR dostalo 757 000 id pod nmeckou kontrolu a
1 776 000 pod sovtskou (ásten k tomu do lo proto, e idé ped Nmci utekli do je t Sovty
neobsazeného vchodního Polska). Dal ích asi 100 000 id uteklo do Rumunska. Pi obsazení
pobaltskch stát a vchodního Rumunska se dal ích 541 000 id dostalo pod sovtskou kontrolu.
Na základ idovskch zdroj Sovti znanou ást tchto uteenc deportovali do nitra SSSR. ást to
nepeila; idovské organizace uvádjí, e podíl obtí inil 20-35%. Po nmeckém preventivním útoku
na SSSR následovaly dal í vlny masovch deportací a evakuací (id i Rus). Sovti se pokou eli
odvést ped postupujícími nmeckmi vojsky nejen v echny vrobní prostedky, ale také upotebitelné
lidi a pracovní síly (taktika spálené zem). To se z velké ásti podailo. Pitom mlo bt evakuováno 3,5
milionu id, pirozen hlavn tch mlad ích a práceschopnch. V zázemí a na Sibii se ale pro tyto
masy lidí nenacházelo ani zaopatení, ani fabriky, take museli mnohdy ít jen pod stany a pracovat
asto nekryt v de ti, ve snhu a mrazu. Následkem bylo obrovské mnoství úmrtí.
Krom toho padl urit poet id za ob baltskm a ukrajinskm pogromm. Ukrajinské pogromy
byly pomstou za sovtskou politiku hladu provádnou za silné úasti idovskch komisa, které padlo
ve ticátch letech za ob neuvitelnch 6 a 7 milion Ukrajinc (genocida, o které se dnes, jako
ostatn o dal ích bol evickch zvrstvech, nemluví). Baltové se zase mstili za vyvradní a odvleení více
ne 100 000 svch obyvatel do sovtskch gulag, co opt probíhalo za vrazné úasti
idobol evickch komisa.
Dále pi la ást id o ivot v bojovch akcích jako vojáci nebo partyzáni. A nakonec také uritá ást
zemela pirozenou smrtí.
Dle Sanninga celkov poet nezvstnch nebo mrtvch id pedstavuje 795 000.

Osvtim, leden 1945 – osvobození vzni. Vzni jsou zjevn teple obleeni a v dobrém fyzickém stavu.

Je to jist mnoho, ale k 6 milionm to má hodn daleko. Navíc je je t teba vzít na vdomí, e pouze
men í ást tchto 795 000 zahynula na území spravovaném Nmeckem. Krom toho je
pravdpodobné, e spousta id zstala po válce v novch psobi tích, ani by se hlásili jako idé.
Ve ticátch letech ilo v Evrop 6,6 milion id. Nmecko nemohlo mít pod svou kontrolou nikdy
více ne 3,25 milion id.

idé provádli sítání lidu (census) od as krále Davida do roku 1939. Po skonení II.svtové války
vak idovské organizace odmítly sítání lidu provést s udivujícím vysvtlením, e census je a vdy
byl v rozporu s jejich náboenstvím.
Svtová rada církví, která také census id provádla, ale takové zábrany nemla. Její census z roku
1930 se pln shodoval s údaji Svtového idovského kongresu a uvádl 15 milion. V roce 1940
z dvodu války nebyl proveden. Dalí sítání tedy probhlo a v roce 1950 a pineslo zajímav
vsledek: 15,3 milion.
Tyto údaje se také shodují s Lexikonem Britanica. Teprve roku 1994 klesly najednou na tlak
idovskch lobby údaje o idovské populaci pravideln v tomto lexikonu uvádné z 18 na 13 milion.
e by v roce 1993 probhl njak dalí holocaust ?
A poslední íslo, na které bychom zde nemli zapomenout, je
Lexikon Britanica
poet id ádajících na Nmecku odkodnní – takovch
rok
svtová idovská
ádostí je registrováno pes 5 milion !
populace
Není moné, aby ze 3 milion id, kteí se nacházeli v
Hitlerov mocenské sfée, bylo 6 milion zplynováno a
1986
17 981 460
povradno, dal ích 5 milion peilo a podalo ádost o
1987
18 075 400
od kodnní, dohromady se pak po skonení války
1988
18 169 340
5 milion vysthovalo do jinch zemí a pitom v em se
1989
17 357 000
vlastn svtová idovská populace znateln nezmen ila.
1990
17 400 000
1991
1992
1993
1994

17 615 000
17 822 000
18 153 000
13 451 000

Bohuel, pestoe se tento vrok opírá vlun o dostupné
spojenecké a idovské zdroje, pedstavuje v mnohch
evropskch zemích naplnní skutkovch podstat trestnch

in. Napíklad:
Rakousko – „zloinu“ znovuoivování nacionálního socialismu ( i kdy se zde vbec o nacionálním
socialismu nejedná/ trest: a doivotní vzení).
Nmecko – zloinu „národního rozetvávání“ (i kdy zde není ani stopa po tvavch vrocích/ trest: a 5 let
vzení).

vcarsko – trestného inu „podncování k rasové nenávisti“ (i kdy se zde k nemu podobnému
nepodncuje/trest: a 6 msíc nepodmínn).
panlsko – zloinu „genocidy“ (i kdy se lovk na ádné genocid nepodílel a ani ji nijak nezahájil/trest: a 6 let
vzení).
A tak se z autor nepopulárních vrok stávají neonacisté, tvái, rasisté, i dokonce vrazi, teroristé a
jiní kriminálníci.
V nmeckch vznicích si dnes odpykává své tresty nkolik tisíc takto na kriminálníky stylizovanch
politickch vz, lidí, kteí mli odvahu íci zakázané. U nás tomu zatím jet tak není, ale jak
dlouho…
V bule z 5.prosince 1484 si na popud inkvizitor Heinricha Justinora
(Krämera) a Jakoba Sprengera pape stuje, e v nmeckch zemích
mnoho lidí obou pohlaví od víry odpadá, bezboná spojenectví s áblem
uzavírá a tím lidu a zvíectvu kodí. Dále zplnomocuje oba inkvizitory
proti takovmto kacím tvrd zakroit. 1487 pak pape Innozenz VIII
vydal Maileus maleticarum, esky kladivo na arodjnice, kde je trestn
in arodjnictví podrobn popsán.
Takto zaala snad nejznámjí likvidace nepohodlnch osob a
potenciálních politickch odprc tohoto tisíciletí. Kacíi byli odsouzeni
vdy na základ mnoha shodnch vpovdí oitch svdk, nejasnosti i
neshody ve svdectvích byly ignorovány, obhajob nebylo umonno
prezentovat svou obhajobu, obvinn se zpravidla vdy nakonec sám
piznal a tím si zvolil smrt ped dalím muením.

Pronásledování cikán
Vedle vyvradní 6 milion id se Nmcm pipisuje vyvradní pl milionu cikán. Jak je pvod
tohoto tvrzení ?

O genocid cikán se poprvé hovoí v knize O.Puxona a D.Kenricka „The Destiny of Europe’s
Gypsies“ (1972). G.Puxon, britsk rom a D.Kenrick, anglick id, zde stanovili poet vyvradnch na
218 000. Nikde ale neuvádjí, jak k tomuto íslu doli. Poté následovala celá ada publikací a knih,
kde se postupem asu toto íslo vyroubovalo na 500 000; opt bez jakéhokoli doloení.
Tato problematika dnes nabvá zvlát v naí zemi vjimené aktuálnosti. Stále astji nám média
pináejí zprávy a reportáe o cikánskch trpitelích, o teroru, kterm museli za války projít a také o
podílu ech a jejich rasismu na tomto utrpení. Slovo odkodnní se sklouje ve vech pádech, hovoí
se o stavb památník a naim dtem se u v hodinách djepisu tyto „doloené skutenosti“ vtpují.
A tak se za oddané kooperace médií a politik, pod morálním dohledem USA a organizací pro lidská
práva, vytváí z národnostní skupiny, která je proporcionáln mnohonásobn kriminálnjí, ne zbytek
obyvatel a která svm sociálním parazitizmem nemalou mrou pispívá k blíícímu se sociálnímu
kolapsu naeho státu, nové privilegované etnikum se statutem trpitele.
Dovídáme se, e jsme rasisté uvznní ve vlastních pedsudcích, e je teba naí spolenost
pevychovat po vzoru západní Evropy k toleranci a lásce. Zprávy o cikánské, nebo dle novch regulí
romské kriminalit, se u skoro nikde neobjevují, zato kolem kadé cikánské obti trestného inu se
strhává úplná a velmi asto nepodloená mediální hysterie. Situace ji zaíná bt tak váná, e si
zakrátko beze strachu o zamstnání i dokonce soudního stíhání za „íení rasové nenávisti nebo
hanobení národa a rasy“ nikdo nebude moci dovolit cikány kritizovat, jak to ji dávno platí o
obyvatelstvu idovském.
Jak to tedy skuten bylo s cikány ?
Cikáni nepedstavovali pro Nmecko ádné nebezpeí a také nikdy nebyli povaováni za písluníky
nepátelskch mocností, jako tomu bylo u id. Navíc jich v celém Nmecku ilo ped válkou
pouhch 20 000. Dnes je jich evidováno 70 000.
Dkazy o jejich pronásledování z rasovch dvod neexistují. Na cikány se vztahovaly stejné zákony
jako na ostatní obyvatelstvo. Soudce na n mohl uvalit vazbu pouze v pípad, e se chovali
krimináln, nebo také za asociální, okolí kodící chování, jako napíklad zneuívání sociálního
systému a vyhbání se práci. Takoví jedinci a skupiny byli potom dle vyhláky ze 17.4.1940
pesídlováni do Generální správy, kde jim bu byly pidlovány byty po internovanch idech anebo
byli ubytováni v koncentraních táborech. Teprve pak od roku 1943 byli pesídlováni i vetn rodin.
K celkovému pesídlování anebo internacím na etnickém základ nikdy nedolo, i kdy se nedá
vylouit, e íská vláda mla zámr po válce takové pesídlení provést. (Ostatn podobné pesídlování,
ale s opanm cílem – cikány rozptlit a ne je soustedit na jedno místo, probhlo i v pováleném
eskoslovensku. Katastrofální následky tohoto poínání máme dnes a denn na oích.)

Jediná dalí rasov-politická diskriminace cikán pak spoívala v tom, e od 10.6.1942 nesmli bt
zaazováni do aktivní vojenské sluby (to se ale samozejm oban protektorátu netkalo, ti byli vichni od
vojenské sluby ve wehrmachtu osvobozeni).
Kolik cikán internovanch v koncentraních táborech nepeilo, se nedá kvli chybjící evidenci
urit. Je ale známo, e zejména ke konci války padlo mnoho cikán za ob epidemiím, jejich
píinou byla vedle hroutícího se zásobování koncentraních tábor jejich vlastní patná hygiena.
V Osvtimi byl zízen zvlátní cikánsk tábor, kde byli pozdji ubytováni i se svmi rodinami.
Zajímavostí je, e se zde, narozdíl od jinch internovanch, ani na práceschopnch muích
nevyadovala práce, a to minimáln po dobu 10 msíc.
V souvislosti s cikány se také asto hovoí o jejich sterilizaci nacisty, neexistují vak ádné pravé
dkazy pro toto tvrzení. Jedin dokument, kter se v tomto smru vyjaduje, je falsifikát. Jedná se o
fotokopii „spisu íského úadu kriminální policie v Berlín .15 – preventivní potírání zloinu –
sbírku naízení“, která leí v Ústavu pro soudobé djiny (originál se má nacházet v USA). Jene v této
fotokopii je práv ta nejdleitjí stránka 324 vyíznuta a nahrazena novou. V ní je psáno:
„III. V pípad, e pod II 3-9 vyjmenovan okruh lidé bude z umístní do koncentra ního tábora
vy lenn, bude se postupovat následn:
1. Je teba usilovat o souhlas ke sterilizaci je t nesterilizovan ch cikánsk ch osob star ích 12 let.
2. V pípad souhlasu musí plnoleté osoby odevzdat podepsané nebo otiskem pravého ukazová ku
ovené prohlá ení, které se spolu s personálními údaji za le ve dvojím vyhotovení í skému úadu
kriminální policie.
3. U neplnolet ch star ích 12 let odevzdá prohlá ení zákonn zástupce.

4. V pípad odmítnutí rozhodne po zváení dvod í sk úad kriminální policie o dal ím postupu.
Celá tato ást je graficky odliná od zbytku spisu. Navíc v anglitin bn pojem „sterilizovat“
neodpovídá tehdy pouívané úední nmin, která hovoí o „Unfruchbarmachun“ u en a o
„Entmannung“ u mu. Pojem „sterilizovat“ se u také ani jednou v celém spise nevyskytuje.
Je znám jen jedin pípad sterilizace, kdy se cikánka Lucia Strasdinsch údajn nechala sterilizovat
proto, aby získala povolení k pobytu v Libau. ádn pípad násilné nebo vynucené sterilizace mimo
rámec zákonného sterilizování osob s tkmi ddinmi chorobami a vadami není z dob III.íe
znám a také nebyl nikdy doloen.
Myslím, e u samotná skutenost, e se údajn sterilizovaní cikáni dokázali práv v Nmecku
rozmnoit z pedválench 20 tisíc na dneních 70 tisíc, o nem svdí. Ostatn situace v eské
republice mluví také sama za sebe.
Americk asopis „LIFE“ uveejnil tuto fotografii
21.kvtna 1945 s následujícím textem:
„Tla skoro 3000 otrockch pracovník u
Nordhausen, které Ameriané naskládali kolem
vybombardované ulice, aby mohla bt pohbena. Tito
mrtví pracovali v podzemní továrn u Nordhausen,
kde se vyrábli díly pro V-1 a V-2.Tato továrna
vznikla 1943 a bhem její stavby pravdpodobn
zahynulo hladem, pepracováním a tráním 20 000
vz.“
Za prvé LIFE nikde neuvádí, jak k íslu 20 000, pro
které neexistuje ani sebemen í odvodnní, pi el a za
druhé LIFE „zapomnl“ svm tenám sdlit, e
mrtví vzni, které na obrázku vidí, jsou obti
amerického leteckého útoku na Boelcke kasárny u
Nordhausen.

Opravdov holocaust, o kterém se nemluví
Holocaust znamená v pekladu „smrt ohnm“. Podle politicky korektních pravidel moderní doby se tak
vak me oznaovat vlun údajné nacistické vyvradní 6 milion id. O nmeckch a
japonskch obtech ohnivch bouí rozpoutanch spojeneckmi zápalnmi bombami se radji
nehovoí vbec. Pro mluvit o nem, co by mohlo pokodit ná léta pracn implantovan pohled na
djiny, válka byla pece bojem dobra proti zlu, dobro zvítzilo, tak pro to komplikovat ?

Norimberk, 1945
Ruiny jednoho z historicky
nejcennj ích nmeck ch mst
s tanky americk ch osvoboditel.
Kultura Coca-Coly a
hamburger má volnou cestu.
Vpravo a dole: I takto m e
vypadat osvobození. Nmecké
civilní obti bombového teroru.
Kdy zaaly v druhé vln po
tlakov ch bombách padat bomby
zápalné, nebylo úniku. Hoelo
v e vetn asfaltov ch silnic.
Ohnivé boue, které takto
vznikaly, zvedaly vítr i 50 km
vzdálenosti od msta.
Na snímku dole jsou páleny obti
bombardování Drá an.

Vlevo: U.S. 8th Air Force pi bombardování Francie
v ervenci 1944.
Odhady francouzsk ch obtí spojeneckého bombového
teroru se pohybují mezi 70 000 a 120 000.
Z pochopiteln ch dvod se ani o tchto obtech nemluví.
Stejná praxe platí také pro eské obti bombardování,
které se automaticky nesmysln pipisují Nmcm.
Nahoe: Japonské civilní obti po bombardování Tokia.
90% se jich u ani
nedalo identifikovat.
Vlevo: Bombardování
japonské Toyamy
v noci z 2.8.1945.
6600 tun zápaln ch
bomb zniilo 98,6%
msta a zabilo tém
v echny jeho
obyvatele.
Tokio po noním
náletu 10.3.1945.
Poet obtí se
odhaduje na 130 000.
O atomovém
bombardování ani
nemluv.

Osvoboditelé v akci, Dachau, 29.4.1945. Nmetí vojáci z okolí pi li sami v ele s lékaem dr ícím vlajku
s erven m kí em vzdát se Amerianm. Ti se v ak nechali nahecovat dachausk mi vzni (kriminálníky), aby je
mohli zlynovat a ty, co pe ili, pak Ameriané sami zastelili. Snímek zachycuje amerického kleícího vojáka se
samopalem, jak posílá pes 300 zbyl ch voják na smrt.

Mnoho lidí ije v pesvdení, e potopení Titanicu s jeho 1500
obmi bylo nejvt í námoní ne tstí v djinách. Není tomu
ale tak, tím bylo potopení lodi Wilhelm Gustloff (viz.fotografie)
30.1.1945,kde zahynulo v ledovch vodách Baltiku 6000
civilist. Druhm a tetím nejvt ím námoním ne tstím bylo
potopení lodi General von Steuben a Goya,kdy v obou
pípadech zahynulo více jak 5000 nmeckch civilist. Ve v ech
tech pípadech to byly sovtské ponorky, které tyto lod
peplnné civilními uteenci poslaly ke dnu.

„Nmecko musí pykat“
Podrobn plán na vyhubení
úpln celého národa skuten
ped II.svtovou válkou vznikl.
Nebyl to ale plán nmeck na
vyhlazení id, bylo tomu
pesn naopak.Ve své knize
„Germany must perish“,která
vy la 1941, podrobn popsal
americk id Theodore
N.Kaufman vyhubení celého
nmeckého národa pomocí
sterilizace. Nebyl to ádn
bezvznamn ílenec, ale
váen „lovk“, kter ml
pím kontakt na Bíl dm. Ostatn fakt,
e se chvála jeho knihy objevila ve
v ech hlavních americkch novinách,
mluví sám za sebe.
Na zadní stran druhého vydání této
knihy u jsou tyto reference, jako
napíklad „senzaní nápad“ nebo „plán
na trval mír mezi v emi civilizovanmi
národy“, oti tny (viz.obrázek)

íjen 1945, spojeneck
„expert“ nad mozkem
bvalého velitele Nmecké
fronty práce,Dr. Leyem.

To nejsou vzni koncentraního tábora, ale
nmecké dti. Hlad byl ke konci války a
hlavn po ní v celém Nmecku, ne pouze
v táborech
Více ne 3 miliony
let bylo znásilnno. Ov em
eny nebyly u eteny
„osvoboditel“.
udlovala svm vojákm
v americké armád to
k tomu dokonce

Antinmecká
dsledky

nmeckch en ve vku od 8 do 80
ani francouzské, italské i eské
podobnému poínání
Zatímco nmecká armáda
za znásilnní trest smrti,
bylo tolerováno a v ruské se
vyzvalo.

propaganda a její

Citujeme z rozhovoru, kter ve své knize „Politische Justiz“ popisuje profesor Friedrich Grimm,
nmeck odborník na státní právo. 1945, nkolik dn po zhroucení Nmecka, jej nav tívil jeden
Anglian, kter se pedstavil jako univerzitní profesor. Nejprve s ním diskutoval o píinách války, ale
postupn pe la e na válenou propagandu. Grimm, kter byl v této záleitosti dobe informován,
poukázal na to, e se ji v I.svtové válce posluhovaly vítzné mocnosti tou nejohavnj í válenou
propagandou (nap. zprávy, e Nmci usekávají belgickm dtem ruiky nebo fotomontáe hromad mrtvol
sestavené z figurín nebo dokonce zprávy o zplynování lidí a povradní 700 000 srbskch en, dtí a starc,
které tehdy pinesl stejn Daily Telegraph, je v roce 1942 poprvé referoval o zplynování 700 000 id !),

Grimm pokraoval:
Neumím si pedstavit, e by v této válce, kdy byly vechny zbran tak zefektivnny, byla práv tato
psychologická zbra, která rozhodla I.svtovou válku, zanedbána. Co víc, vím to ! Poslední msíce
ped kapitulací jsem denn proítal zahraniní tisk. Z centrálního místa se v nm referovalo o
nmeckch zvrstvech. To se dlo po uritch obdobích. Na adu picházelo jedno obsazené území po
druhém, dnes Francie, zítra Norsko, pak Belgie, Dánsko, Holandsko, ecko, Jugoslávie a
eskoslovensko. Nejprve to byly stovky mrtvch v koncentraních táborech, pozdji, kdy byla po esti
tdnech stejná zem na ad, tisíce, pak desetitisíce, pak statisíce. íkal jsem si: Do milionu pece tato
íselná inflace neme dojít!
Uchopil jsem jin leták: Jejich milion je tady ! V tu chvíli se mj návtvník rozjel: „Vidím, e jsem
narazil na znalce.Rád bych tedy ekl, kdo jsem. Nejsem ádn univerzitní profesor. Sem z té centrály, o
které jste hovoil: válená propaganda – a s ní jsme naeho totálního vítzství dosáhli.“ Namítl jsem:
“Já vím, ale te s tím musíte pestat !“ Odvtil:
„Ne, te teprve poádn za neme ! Budeme v této vále né propagand pokra ovat, budeme ji
stupovat tak dlouho, a nikdo slu ného slova o Nmcích neekne, a budou v echny sympatie,
kter m se Nmci v jin ch zemích t ili, zni eny a a budou Nmci tak zmatení, e u sami
nebudou vdt, co iní !“
Mu, kter s Grimmem hovoil, byl pravdpodobn Sefton Delmer, kter nesl hlavní zodpovdnost za
britskou válenou propagandu. Dnes svého cíle dosáhl.
Antinacistickou a
antinmeckou propagandu
dnes najdeme snad úpln
vude. Práv v poslední
dob je pozorovatelná
nová intenzivní vlna této
„osvty“.

Sefton Delmer
„Nmci ukiují kanadského vojáka“
Scéna z filmu „The Prussian Cur“
(Prusk holomek). Takovm zpsobem
se ped a bhem
I.svtové války
hecovalo napíklad
v Americe.

Nmecko je
prvním národem v historii lidstva, kter se dobrovoln vzdává své existence. Spojenecká

psychologická válka proti Nmecku trvající od roku 1945, nebo chceme-li „pevchova“ Nmecka, je
z dlouhodobého hlediska je t niivj í ne konvenní válka II.svtová. Nemá na svdomí ádné
lidské obti, hovoíme-li o materiální ásti lovka, a s vjimkou mnohasetmiliardovch od kodnní
ádné hmotné kody, jejím cílem je duchovní základ národa a také, jak se ukazuje v posledních letech,
jeho základ genetick.
Dnes, více jak pl století po válce, je zejmj í ne kdykoliv pedtím, e to nebyl pouze osud
Nmecka, o kterém se v tomto nejvt ím a nejkrvavj ím svtovém konfliktu rozhodovalo, ale
existence celé na í evropské civilizace.
Budeme Evropu rozlinch a vjimench národ, Evropou, kam se jednou opt vrátí duchovní a
kulturní hodnoty, anebo Evropu esky, anglicky, francouzsky, rusky nebo nmecky mluvících
konzument – Evropou odsouzenou k zániku ? Kad národ je ním charakteristick, vjimen a
odli n, o genetické rozdílnosti rznch ras ani nemluv. Za kadm národem se skrvají stovky
generací, miliony osud a zku eností, které po tisíciletí tvoily jeho charakter. Kdyby v kterémkoli
bod historie na i pedkové selhali ve svém nejsvatj ím poslání – zajistit kontinuitu svého druhu - ,tak
bychom tady dnes nebyli.
Dle souasného uení jsme v ichni stejní, jen s odli nou barvou pleti. Ti, kdo usilují o zachování
rozmanitosti lidského druhu, jsou ze strany tch, kdo usilují o prav opak, obviováni z rasismu a
xenofobie. Jak se ale bránit, kdy národ, kter stojí za touto proti pírod namíenou politikou s cílem
vytvoit jednu bezduchou euro - asijsko - negroidní rasu (samozejm krom té své vyvolené!), má ve
svch rukou nebo pod svou kontrolou ve keré sdlovací prostedky. Jak se bránit, kdy 90% americké
vlády a znané procento ostatních vlád, vetn té na í, tvoí idé. Jak se bránit, kdy kouzelné slovo
„antisemitismus“ dokáe ihned lovka vyvrhnout na okraj spolenosti !

„Vzorová kanadská tída“, vzorová sloením, ne vsledky. Vzorová i pro nás ? Co by asi Lada maloval,
kdyby il dnes ? Ji nkolik let je v Americe zavedena tzv.“Alfirmative Action“. Jedná se o zvlá tní druh
podpory student s „tmav í“ barvou pleti, která spo ívá v tom, e jsou za stejn v kon lépe ohodnoceni ne
studenti „bílí“. Jinak by toti vt ina z nich musela univerzity ji dávno opustit. Podobn je také postavena
politika zamstnanosti. Je pouze otázkou asu, ne podobné vymo enosti dojdou i k nám ?

Jan J.Kagedan, editel pro vládní styky zednáské idovské B’nai B’rith lóe v Kanad, kter prohlásil
„Vzpomínka na holocaust je základní element nového svtového ádu“ (Toronto Star 26.11.1991)
vdl, o em mluví. Já si dovolím k jeho vroku dodat, e je to také falzifikace djin posledních staletí
a zejména obou svtovch válek, ve které bohuel také eskoslovensko zaujímá mistrovské postavení.
Bhem posledních 30 let byl mtus holocaustu úpln dementován. V této broue byla pedstavena
ást té nejzákladnj í sumarizace revizionistickch poznatk a argument, které dnes máme díky
mnohaletému úsilí a odhodlání lidí, jako jsou P.Rassinier, R.Faurisson (Lyonsk univerzitní profesor,
kter díky svému bádání v oblasti holocaustu pi el o profesuru a dokonce byl i nkolikrát tce fyzicky
napaden), David Irving (kdysi nejpublikovanj í svtov historik, ov em jen do té doby, dokud jeho bádání
nevedlo k závru, e se holocaust nikdy neodehrál; v Nmecku byl za své vroky odsouzen k pokut 30 000
DM a dále mu byl udlen zákaz vstupu do zem, dokonce nesmí pracovat ani s vlastním archivním materiálem,
kter kdysi uloil do archivu v Koblenci; dále mu byl uloen zákaz vstupu i do jinch zemí jako Kanada a
Austrálie), Fred Leuchter (po zveejnní jeho posudk byla proti nmu nastartována nebvalá represe,
postupn pi el o své spoleenské postavení, jeho profesionální i soukrom ivot byl zruinován, jeho manelství
se zhroutilo; dnes ije nkde v anonymit), Ernst Zündel (jeho dm se dá oznait za pevnost, soukromého
ivota se musel úpln vzdát, as a finance musí nyní vnovat obhajobám v nekonench soudních procesech,
pes v echna bezpenostní opatení mu byl dm vypálen a poloena amatérská bomba u garáovch vrat, jednou
obdrel podezel balík, u kterého bylo na policii zji tno, e by exploze pi otevení zniila v e v okruhu 90
metr, vhruky smrtí nejsou vjimkou, pesto se nevzdává a dále v Americe provozuje vlastní rádiové a
televizní vysílání a buduje nejrozsáhlej í revizionistickou internetovou stránku), Dipl.pol.Udo Walendy (i
pes svj vysok vk a patn zdravotní stav si dnes musí v Nmecku za své názory odpykávat vzesk trest),

Germar Rudolf, Ditlieb Felderer, Siegfried Verbeke, Gert Honsik, Pedro Valera, David Cole, Emil
Lachout a mnoha jinch k dispozici.
O tchto lidech a jejich vzkumech se ale nikdy z oficiálních zdroj nic nedozvíte, snad jen uráky a
livá obvinní.
Záleí na kadém zvlá , jak se k této problematice postaví. Je t se meme ptát, je t meme
diskutovat, je t nám poád njaké svobody zbyly. Budeme-li ale slep akceptovat v e, co nám
usmvaví televizní komentátoi servírují, me se nám brzy stát, e se s právem nesouhlasit budeme
muset rozlouit nadobro.
Vlevo: Rabbi David Bar-Hayim vyz vá ke
svaté válce“.„Smrt nacistm“Uzi & M16 (na
snímku) je standardní v bava.
Vpravo dole: Jewish Defence League
( idovská obranná liga),militantní organizace,
která po celé Americe útoí na odprce
idovské interpretace II.svtové války, a to
rozhodn ne pouze slovn.
Vlevo dole: Takto dopadl 4.7.1984 Institute
for Historical Review na pedmstí Los
Angeles po teroristickém háském útoku.
Pachatelé tchto útok,stejn jako v pípad
Ernsta Zündela, neb vají dopadeni.

Mnoho evropskch zemí je dnes dreno v achu vlastní historií, hlavn pak ty zem, kterm poráka
Nmecka pinesla ohromné územní a materiálové zisky a pro které je pokraující falzifikace djin a
impotentní Nmecko jedinou zárukou k jejich udrení. e za to platí tím nejcennjím, je jejich
zkorumpovanm vládním loutkám lhostejné.
Dokud nenajdeme odvahu nazvat vci pravmi jmény, a u je nám to jakkoli nepíjemné, dokud
nenajdeme odvahu k veejné diskusi, nemáme anci proces rozkladu naí civilizace zastavit.
Je ironií, e se ho za 80 let existence „vlastního státu“, které práv slavíme, podailo zniit více
z podstaty naeho národa, ne tomu bylo za staletí souití s Nmci, nebo pozdji pod „temnou“
habsburskou botou. R se bhem tchto 80 let stala nejen absolutn bezbrannou vi ji
nastartovanému procesu odnárodování, ale také jednou z nejsnadnji vydíratelnch zemí, a to ne
pouze politicky. Nedávno se objevila v televizi reportá, ve které padlo íslo 5 miliard. Myleno bylo 5
miliard $, které má R vyplatit idm jako odkodnní za jejich prvorepublikové pojistky. Pro lepí
obraznost je to cca 15 000 K, které by musel v prmru kad oban zem, vetn novorozeat a
dchodc tmto vydram sloit. (Podobn nenápadn zaalo ped nedávnem vydírání vcarska, které
mezitím vyrostlo na gigantickch 20 miliard $.) Nemyslím si, e jim to v tomto mítku projde, ale jedno
je jisté – platit budeme !
Nyní je jenom na nás kolik, ím a jak dlouho.

I tyhle fotografie patí do uebnic djepisu !
Praské povstání a „zrdnosti“,které se v na í zemi ke konci
války a bezprostedn po ní dly, si jen málokdo
ze souasník dokáe pedstavit. Situace byla tak napjatá,
e si nikdo ze slu nch ech ze strachu o vlastní ivot
nedovolil lynující a vradící spodin odporovat. Nmetí
vojáci, kteí se beze zbran vzdali, byli v eni na sloupy
veejného osvtlení, mnoho z nich bylo pov eno za nohy a
poté byl pod nimi rozdlán ohe, obrovské mnoství jich
bylo umláceno na ulici. Rodilm nmecky mluvícím
Praanm se nevedlo o nic lépe.

Na snímku vpravo jsou pra tí Nmci ped
pochodováním do masovch hrob.
Na snímku nahoe vpravo ekají nazí
nmetí vojáci na smrt v zámeckém parku
v Miro ov u Plzn. Jedná se o jeden
z mála u nás zveejnnch snímk.
V roce 1945 slu ní lidé mleli. Kdy se
pak v roce 1948 stejná spodina
kriminálník a fláka postavila pod
rudmi prapory proti nim, bylo u pozd.
Je opravdu zapotebí, abychom tyto
zloince oslavovali jako hrdiny ?

Po roce 1945 mlo válkou nezniené eskoslovensko ty
nejlep í pedpoklady pevzít úlohu ekonomického motoru
stední Evropy. To by ale nesml o osudu na í zem
rozhodovat tak nenávistí zaslepen lovk, jako byl Edvard
Bene . 1945 se mu konen naskytla píleitost uskutenit
svj dávn sen, kter dle jeho vlastních slov (3.6.1945
v Táboe) chtlo první vedení SR realizovat u 1918, ale
tehdy jim chybla potebná mezinárodní podpora. Zváímeli jím iniciované vyhnání 3 milion sudetskch Nmc
z oblastí, které obvali a kultivovali ji od 12.století ist
z ekonomického hlediska, tak najdeme odpov na otázku,
pro jsme na tom dnes tak, jak na tom jsme. Draho, tuze
draho za tuto genocidu platíme: Nejprve to bylo 50 let
komunismu, protoe bylo komunistm po válce umonno
zajistit si obrovskou voliskou podporu rozdáváním
nakradeného majetku po Nmcích, ne nadarmo se hovoilo o
rudém pohranií. Na í ekonomiku jsme ochudili nejen o
tímilionovou kupní sílu a velmi rozvinut lehk prmysl,
ale také o ty tradin nejpoctivj í daové poplatníky. A jak
je tomu dnes, kdy u je celé pohranií 50 let „na e“ ?
Mimochodem tím, e je na e, si tak zcela jist nejsem, protoe ed je oznaeno území do r.1945
osídlené Nmci. Kí ky oznaují vesnice
pokadé, kdy jím projídím, tak mám spí e pocit, e se
nacházím v njakém vietnamsko-romsko-ruském hororovém a osady, které byly srovnány se zemí,i
zanikly.
filmu.
Dnes je k nepoznání zdevastované a zplundrované a
tradin zatující státní rozpoet. Je smutné, e vnitrostátní
obyvatelstvo, které nelynovalo, nevradilo, neplundrovalo,
které si nezabíralo domy a pozemky, které vt inou nevolilo
komunisty, které z této genocidy nemlo nikdy ádn uitek,
na ni muselo, musí a bude muset nejvíc doplácet. Dnes ije
v pohranií druhá a tetí generace osídlenc, ije zde mnoho
lidí, kteí se do toho pvodn nmeckého prostedí narodili a
Staletí trvalo, ne se kamenité pohranií
cítí se zde doma, ije zde mnoho poctivch lidí, kteí se snaí
zúrodnilo.V
nkter ch oblastech museli
pohranií zvelebit do jeho pvodní krásy, jen zídkakdy se
rolníci
orat
dokonce
sami bez dobytka,
jim ale podaí prorazit bariéru lhostejnosti a nenávisti k
aby si to málo úrodné zeminy, co jim
emukoli, co pipomíná nmeckou kulturu – to paradoxn
hory poskytovaly, nezniili. A dnes ?
znamená i k zemi samotné. Pravidla „krást se vyplácí“ anebo „i
bez práce jsou koláe“ se budeme v pohranií tko zbavovat.
Jeden z na ich pí tích projekt bude vnován vhradn eské
republice a také tomuto choulostivému problému.
A budete pí t projídt pohraniím teba do Bavorska, mjte
na pamti, e projídíte územím, které kdysi bylo stejn krásné
a kultivované, jako to na bavorské stran.
Rudolf Seidl

Severní echy, kdysi malebná krajina.

Poznámka korektora :
Tento Word dokument byl zpracován na základ ne zcela kvalitního podkladu, proto není v nkter ch
ástech grafická ást na dostatené úrovni, nicmén se to nijak nedot ká ásti obsahové. Text ani
obrázky nejsou z dvodu pou ití rozdíln ch formát identicky rozvr ené vzhledem k originálu, ov em
obsah a jeho návaznost na sebe nebyly nijak pozmnny. Tento dokument je navr en tak, aby
nevznikly ádné problémy pi tisku na b n ch tiskárnách, co by pi ponechání originálního podkladu
nebylo mo né bez v razného sní ení kvality tisku. Jakákoli dal í manipulace s textem ani obrázky se
nedoporuuje. Za mo né nedostatky vzniklé tmito úpravami se korektor omlouvá.

