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Článek o internačním středisku v Českých Budějovicích

Z projevu dr. Prokopa Drtiny,
ministra spravedlnosti
Než seznámím slavnou sněmovnu se souhrnným obsahem těchto zpráv, prosím, aby mi bylo dovoleno, abych připomněl, jak a proč došlo ke zřízení těchto zvláštních soudů. Preambule k dekretu o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů o tom vypráví: „O přísnou spravedlnost volající na neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spolupracovníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, zotročování, loupení, ponižování, jehož obětí byl
československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali, a nebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nichž někteří
zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, musí dojít zaslouženého trestu bez průtahů, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene.
Je potřeba provést potrestání Němců, kteří byli odpovědní za spáchání násilností proti zájmům lidu v obsazených zemích, a provést očistu vlastních národů od
jednotlivců, kteří se svým přisluhováním okupační moci nebo vyloženou zradou v době největší tísně sami z národních řad vyloučili.
V době okupace a druhé světové války došlo k tak těžkým a dříve nemyslitelným zločinům proti lidskosti a válečným zvyklostem, že již za války se státy Spojených
národů manifestačním způsobem zavázaly, že po skončení vítězné války budou soudit válečné zločince jak před zvláštními mezinárodními tribunály, tak i před
národními soudy svých vlastních zemí. Na tuto okolnost byla naše veřejnost ze zahraničí nesčetněkrát důrazně upozorňována; nemohou se proto viníci omlouvat
tím, že nevěděli, že by jejich činnost byla trestná. Byli opětovně vyzváni londýnským i moskevským rozhlasem, aby zanechali zločinných akcí, a byli stále varováni,
že je stihne za všechno zlé, co na našem státě a národě napáchali, zasloužený a přísný trest.
V době platnosti retribučních dekretů došlo veřejným žalobcům u všech 24 mimořádných lidových soudů celkem 132 549 trestních oznámení a spisů, z čehož vyřídili 130 144 případů, takže státní zastupitelství postoupilo po skončení účinnosti retribučních dekretů toliko 2 345 nevyřízených případů.
Podle vynesených rozsudků bylo 713 osob odsouzeno k trestu smrti, z toho bylo 475 Němců, 234 Čechů a 741 osob bylo odsouzeno k doživotnímu těžkému žaláři,
z čehož bylo 443 Němců a 293 Čechů.
Poukazuji na odsouzení K. H. Franka, Kurta Daluega, prof. Pfitznera, Schwabeho, Judexa, Czeného a mnoho dalších osobností nacistického režimu. Vůdce sudetských Němců Konrád Henlein sám ušel stíhání tím, že spáchal sebevraždu. Řada poslanců Henleinových byla postavena před soud a potrestána. Většina všech
bývalých poslanců SDP nemohla být námi stíhána, neboť mnozí z nich uprchli a někteří dokonce byli i odsunuti. Jiní za války padli nebo zemřeli.
Dále bych chtěl poznamenat, že v době okupace působilo v Čechách a na Moravě dle seznamu vyhotoveného ministerstvem vnitra na 5 861 příslušníků gestapa.
Většina z nich ovšem včas uprchla a žije a skrývá se za našimi hranicemi.
Lidovými soudy byla postižena činnost dozorců a dozorkyň různých koncentračních táborů, věznic, trestnic a káznic, pokud bylo zjištěno, že se dopustil týrání
a zvěrstev na našem území, nebo že se těchto zločinů dopustili třeba za hranicemi na našich státních příslušnících. Tak došli také zaslouženého trestu mnozí zvrhlí
Němci, kteří týrali a vraždili zajatce z řad našich spojenců.
Ukázka z dobového tisku

Z dobového tisku
Noviny: neznámé
Datum: květen 1938
V pohraničí neklid
„Poměry v pohraničí se den ode dne zhoršují. Drzost německých obyvatel se stupňuje, stejně jako jejich nechuť
k čemukoliv českému…“
Noviny: Večerní Svobodné slovo
Datum: 19. května 1945
„Vypořádání se“ s kolaboranty
„Velmi rychle je řešena otázka pohraničí, kde až dosud
žilo na 3 miliony Němců v 250 tisících českých usedlostech. Tito všichni musí odejít a na usedlosti přijdou čeští
obyvatelé.“
Noviny: Rudé právo
Datum: 12. října 1945
Odsun Němců se uskutečňuje
„Němečtí kolonisté znamenali stálé nebezpečí pro naši
samostatnost. Přes všechnu naši snahu zůstali zarytými nepřáteli republiky, nenávidějíc nic
slovanského, potažmo českého. Jejich jedinou snahou bylo rozvrátit náš stát. Naším úkolem je v současné době dokázat okolním státům, že jsme
lepší než Němci.“
Noviny: neznámé
Datum: říjen 1945
Německé vysoké školy u nás zrušeny
„Aby bylo dovršeno dávné historické úsilí všeho českého lidu v otázce pražské university a aby byly právně zabezpečeny plody národní revoluce a boje o osvobození Československé
republiky, Německá universita v Praze se navždy ruší jako ústav nepřátelský českému národu.“
Noviny: Hlas lidu
Datum: 11. července 1945
Českobudějovický zajišťovací tábor pro Němce
„Vcházíme širokou branou s nápisem: Oko za oko - zub za zub! Brána je střežena stráží s puškou, s nasazeným bodlem. Vstup do tábora je obehnán vysokým, drátěným plotem. Panuje
zde kázeň, pořádek a čistota. Jsou zde velké dřevěné baráky, solidně postavené. Cesty široké, čisté a zválcované. Cesta mezi čtyřmi baráky (budovou administrativní, starou i novou
ubikací, kuchyní a dílnou) je vzorně osázena zeleninou.“
„Prší, jen se leje. Velitel volá na pracující: Schovejte se, taková práce v dešti nestojí za moc, promoknete! Rádi uposlechnou. To je rozdíl, jak s námi zacházeli v Buchenwaldu
a v Dachau! Ti sadisti měli radost, když ubohý »häftling« byl promočený až na kůži, celý promrzlý a utýraný. Dobré slovo - lidské od nich nikdo neslyšel, zato hůl a kopanec řádily!“
„Každý domácí pán za dřívějšího režimu musel pod trestem nakoupit spoustu toho pro protileteckou obranu, tak byl šikanován! Na plakátech a v kursech od některých přednášejících
poučovatelů nic jiného nečetl a neslyšel, než „pokuta trest smrti, my jim pomůžeme, my je naučíme“ - to byl takový universální deus ex machina, ten odůvodnil vše.“
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Rozhovor s katem A. Plachým

Práce studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

