
Protestujeme proti neonacistické demonstraci na podporu 
popírače holocaustu Ernsta Zündela

Dne 28.10.2005 uspořádá neonacistický Národní odpor demonstraci na podporu známého popírače 
holocaustu  Ernste  Zündela.  Cílem  demonstrace  je  vyjádřit  protest  s uvězněním  Zündela  a  s jeho 
trestním stíháním podle německého trestního řádu.

Zündel, který mimo jiné tvrdí, že:
 „Kamkoli se my, bílí lidé, podíváme, zjistíme, že jsme v obležení  
jiných  ras,  které  proti  nám agresivně  bojují,  aby  získali  práci,  
jídlo, bydlení, vzdělání a především – moc! Obzvlášť židé obsazují  
vlivné pozice. Díky nám, bílé většině v Evropě a Americe, získala 
židovská menšina své výhody, včetně své Izraele, Světové banky a  
Mezinárodního  měnového  fondu.  Na  oplátku  nám,  bílým 
hostitelům,  židé  dali  války,  deprese,  inflace,  nezaměstnanost,  
energetické krize, vyšší a vyšší daně a letecké pirátství. Očekávají,  
že za nimi půjdeme jako ovce – až na košer jatka.“

Ernst Zündel, 1977, White Power Report

byl  29.  června  2005  byl  obviněn  z  „podněcování  nenávisti  vlastněním  a  distribucí  textů,  které 
schvalují, vyvracejí či bagatelizují genocidu spáchanou Němci během války, a které pošpiňují památku  
zesnulých (židů) - § 130 německého trestního zákona

Informace o Zündelovi viz níže.

Domníváme se, že s  touto demonstrací, která neodporuje platným českým právním normám, je třeba 
vyjádřit  otevřený nesouhlas.  Popírat nacistické genocidium je trestným činem i v České republice. 
Každý má bezesporu právo na svůj názor. Zkreslovat historická fakta se však nevyplácí. Dnes ještě žijí 
přímí  pamětníci  nacistických  zvěrstev,  přesto  naše  vědomí  a  paměť  ohrožují  revizionistické  a 
pseudovědecké  studie  o  neexistenci  plynových komor,  o  nadneseném počtu  obětí  holocaustu  a  o 
skutečných cílech Hitlerova režimu.

Obdobně  jako  to  například  opakovaně  podnikají  občané  německého  Wunsiedlu  nesouhlasící 
s demonstrací na podporu Rudolfa Hesse. Také díky obyvatelům Wunsiedlu se letos demonstrace na 
počest předního nacisty a pravé ruky Adolfa Hitlera nekonala. 

Situace v České republice je odlišná. Ačkoli media opakovaně informují o srazech, demonstracích a 
koncertech neonacistů, většinová společnost k jejich aktivitám mlčí. Otevřeně vystoupit a vyjádřit svůj 
nesouhlas s popíráním nacistického genocidia nejsou zpravidla schopni dokonce ani přímí potomci 
lidí, kteří zahynuli v koncentračních táborech. 

Dnes máme k dispozici informace o připravované neonacistické demonstraci dopředu. Je možností 
každého  z nás  vyjádřit  nesouhlas  s jejich  lživými  a  účelově  zkreslenými  názory.  Neonacisté  jsou 
schopni  se  rychle  zmobilizovat  během  několika  hodin  nebo  dní,  je  tohoto  schopna  i  občanská 
společnost?

Co je v našich a vašich silách? Monitoring poskytl informace. 

Přemýšlejme,  vyjádřeme se, nemlčme!

Projekt Monitoring, Tolerance a občanská společnost



Demonstrace „na podporu“ 
ERNSTA  ZÜNDELA
Praha, 28.10.2005

 

ÚVOD
28. října, v den výročí založení Československa, se mezi 11 a 13 hodinou uskuteční 

v Praze před velvyslanectvím SRN (Vlašská ulice) demonstrace proti uvěznění Ernesta 
Zündela, jednoho z hlavních světových popíračů holocaustu. Demonstraci organizuje 
neonacistická organizace Národní odpor. Simon Wiesenthal označil Zündela za číslo jedna 
v distribuci nebezpečné literatury a kazet.1

PROFIL ERNESTA ZÜNDELA
• Narozen 24. dubna 1939 v německém Calmbachu
• 1958 (v 19 letech) emigroval do Kanady, aby se vyhnul armádě
• Umělecký grafik časopisu Maclean's
• Zündel založil v 70. letech nakladatelství Samisdat Publishers, jehož 

prostřednictvím publikuje nejznámější revizionistické publikace, jako 
například: „Did Six Million Really Die?, The Hitler We Loved and Why, 
A Straight Look at the Third Reich, The Six Million Swindle nebo 
Auschwitz, Dachau, Buchenwald: The Greatest Fraud in History.“.

• Osobně přeložil do angličtiny knihu německého revizionisty Thiese 
Christophersena „Osvětimská lež“

• V knize „Holocaust Myth 101“ (Holocaustový mýtus 101) shrnuje 
hlavní revizionistická tvrzení2:

1. Holocaust je užitečnou poválečnou propagandou
2. Nejsou důkazy, že holocaust existoval, tak jak je tradičně prezentován
3. Uváděný počet obětí je přehnaný

1 http://www.radioislam.org/zundels/prison.htm
2 www.zundelsite.org/english/101/101toc.html



4. Oficiální politikou vůči židům v Německu za 2.sv. války bylo vysídlení, nikoli 
vyhlazení

5. Cyklon B nebyl používán k hromadnému zabíjení
• V první polovině 90tých let Zündel nakoupil vysílací časy v řadě televizí a 

rozhlasových stanic v USA a Kanadě, včetně satelitního vysílání. Dokumentární filmy, 
které Zündel natočil, byly vysílány milionům diváků. Zvláštní pozdvižení vyvolal 
dokumentární film natočený v Osvětimi mladým židovským revizionistou Davidem 
Colem, ve kterém Zündel opět popíral masové vyhlazování v táboře.

• Od roku 1994 vlastní Zündel rozhlasovou stanici „Voice of Freedom“, která vysílá do 
18 amerických států a 6 kanadských provincií.3

• V říjnu 1996 Zündel začal z Königsbergu (Kalinigradu) v Rusku vysílat rozhlasový 
program do Německa pod názvem „Stimme der Freiheit“ (Hlas svobody). Reakcí 
byla série dokumentárních pořadů vysílaných německou televizí s názvem „Nazis in 
internet“, kde vystupovali policisté z německého Úřadu na ochranu ústavy 
(protiextremistické policie) a varovali před nebezpečím čtení revizionistických a 
nacistických stránek.4

• Zündel přispíval i do neo-nacistického časopisu „Liberty bell“

„Kamkoli  se  my,  bílí  lidé,  podíváme,  zjistíme,  že  jsme 
v obležení jiných ras, které proti nám agresivně bojují, aby  
získali  práci,  jídlo,  bydlení,  vzdělání  a  především  –  moc!  
Obzvlášť židé obsazují vlivné pozice. Díky nám, bílé většině 
v Evropě a Americe,  získala židovská menšina své výhody,  
včetně  své  Izraele,  Světové  banky  a  Mezinárodního 
měnového fondu. Na oplátku nám, bílým hostitelům, židé dali  
války,  deprese,  inflace,  nezaměstnanost,  energetické  krize,  
vyšší a vyšší daně a letecké pirátství. Očekávají, že za nimi 
půjdeme jako ovce – až na košer jatka.“

Ernst Zündel, 1977, White Power Report

• V dubnu 1995 obdržel Zündel dopisní bombu, která nevybuchla. 
• 7. května 1995 hodil na Zündelův dům neznámý útočník napalmovou nálož a založil 

tak požár, který zničil celý dům.
• 20. května 1995 obdržel poštou Zündel další nálož maskovanou jako kniha

ŽALOBY
„První velký holocaustový proces“ začal 7. ledna 1985. 

• 20. 3. 1985 odsouzen k 15 měsícům vězení a následné tříleté podmínce. 
• Zündel se odvolal → 1987 ho odvolací soud zprostil viny
• Státní zástupce se dovolal k Nejvyššímu soudu, aby potvrdil původní rozsudek → 4. 

června 1987 však Nejvyšší soud dovolání zamítl a potvrdil Zündelův osvobozující 
rozsudek. 

            „Druhý velký holocaustový proces“ začal 18. ledna 1988.
• Při práci na obhajobě byla F. Leuchterem vypracována tzv. Leuchterova zpráva5, 

jako jeden z hlavních důkazů vyvracejících existenci plynových komor. Zpráva byla 

3 www.zundelsite.org
4 http://www.adl.org/learn/Ext_US/zundel.asp?xpicked=2&item=zundel
5 Zprávu je možné najít na stránce www.zundelsite.org/english/leuchter/report1/index.html



vypracována na Zündelovu objednávku a stála 35 tis. USD. 
• U soudu svědčil ve prospěch Zündela i David Irving6

• 1988 byl Zündel odsouzen k 9 měsícům odnětí svobody nepodmíněně
• 5. února 1990 potvrdil odvolací soud rozsudek → Zündel se dovolal k Nejvyššímu 

soudu Kanady
• V prosinci 1991 bylo zahájeno jednání před Nejvyšším soudem Kanady
• 27. srpna 1992 Nejvyšší soud Kanady rozhodl v Zündelův prospěch
• V roce 1990 organizoval Zündel tzv. Leuchterův kongres revizionistů v Mnichově, 

který byl nakonec  zakázán
• 24. ledna 1990 vydal za to soud v Mnichově na Zündela příkaz k zatčení a o pár dní 

později byl zatčen a obviněn z popírání holocaustu. Po zaplacení pokuty 30 000 marek 
byl po dvou měsících propuštěn a vrátil se do Kanady, trestní stíhání však trvalo

• V listopadu 1991 byl s nepřítomným Zündelem v Německu zahájen soudní proces

• V květnu 1997 bylo oficiálně zahájeno slyšení Zündela před Komisí pro lidská práva 
v Kanadě

• V roce 2000 byl Zündel obviněn z nezákonného obsahu své webové stránky 
zundelsite.org, umístěné v USA → Zündel uprchl do USA

• 5. února 2003 je Zündel zatčen za ilegální pobyt a deportován do Kanady
• V Kanadě byl do května 2005 zadržován ve vazbě za ohrožení národní bezpečnosti
• V září 2004 byla žaloba zamítnuta
• V květnu 2005 byl převezen do německého Mannheimu
• 29. června 2005 byl obviněn z „podněcování nenávisti vlastněním a distribucí textů,  

které schvalují, vyvracejí či bagatelizují genocidu spáchanou Němci během války, a  
které pošpiňují památku zesnulých (židů) - § 130 německého trestního zákona“ 

• Soud v Mannheimu zasedne 8. listopadu 2005

„Byl vězněn proto,  že to tak chtěly  židovské organizace,  a 
protože zveřejňoval názory, které židovsko-sionistická lobby 
vnímala jako nebezpečné pro své zájmy.“

www. zundelsite.org

• Zündel je citován a obhajován i českými extremisty – webový server Národní 
odpor a internetový magazín Poslední Generace

„Zündelův  případ  je  varováním  pro  všechny  příznivce 
svobody  slova  a  tisku.  Třeste  se  napsat  cokoli,  co  by  se  
mohlo  dotknout  židů.  A  dotknout  se  posvátného 
„holocaustu“,  kterým  jsme  vinni  všichni,  na  to  radši  ani  
nepomyslete!“

Richard Král, zvedavec.org, 1.8.2005

„Jsem přesvědčen, že každý z čtenářů může udělat třeba jen  
málo a přesto hodně na podporu nezlomného ducha pana 
Zündela. Každý z nás může investovat necelou dvacku do této  

6 David Irving je jedním z nejznámějších revizionistů. Původně uznávaný britský historik se na konci 90tých let 
začal soudit s Deborou Lipstadt za to, že ho označila za popírače holocaustu. Spor prohrál a od té doby má zákaz 
vstupu do řady zemí (Kanada, Nový Zéland).



kampaně a tak ukázat jeho věznitelům, že pan Zündel není  
sám.“

lb, prefer-statement.wz.cz

ANALÝZA

• Ernst Zündel je dnes s Davidem Irvingem hlavní, světově proslulý revizionista, 
propagátor rasismu a obhajovatel nacismu. Jako takový byl označen i ve zprávě o 
extremismu MV ČR za rok 2001. V rámci svých obhajob v 80. letech sestavil tým 
„expertů“, kteří tak vytvořili základnu pro různé „odborné“ instituty zpochybňující 
holocaust a plynové komory. Mezi tyto lidi patří např. David Irving, F. Leuchter, Mark 
Weber a další. 

• Od 80. let byl opakovaně stíhán a obviněn z popírání holocaustu. Od roku 1991 na 
něj byl vystaven v Německu zatykač, v roce 2000 musel před zatčením uprchnout 
z Kanady do USA, odkud byl deportován zpět do Kanady a následně zatčen.

• E. Zündel je hlavní inspirátor českých revizionistů. Na stránkách českých 
extremistů (Zvědavec, Poslední Generace, Osud, Altermedia ČR, Národní odpor, 
Matrix-2001, Prefer-statement, Rádio Islám) je velmi často rozebírána jeho kauza. 
Vždy je prezentován jako bojovník za svobodu slova, který doplácí na židovsko-
sionistickou lobby. 

• V současnosti je zadržen v Německu a čeká na proces, který se uskuteční 8. 
listopadu. Proto je nyní situace značně vypjatá a mediálně přitažlivá.

ZÁVĚR
Demonstraci organizuje čelní představitel neonacistické organizace Národní odpor, Jiří 

Tůma. Účelem je protestovat proti zatčení hlavního mezinárodního popírače holocaustu. 
Pozvánka na demonstraci je dostupná na serveru www.odpor.info7, oficiální webové stránce 
organizace Národní odpor, která je označovaná ministerstvem vnitra za neonacistickou.8

Účel shromáždění je sice zákonný, z kontextu situace je však patrné jakým směrem se 
setkání organizované Národním odporem pravděpodobně vyvine. Je třeba otevřeně upozornit 
na nebezpečí zpochybňování holocaustu v zemi, ve které padlo za oběť nacistickému režimu 
80 000 osob židovského původu. 

7 http://www.odpor.info/index.php?id=7&clanek=266; …Tato demonstrace je pořádána občany znepokojenými 
neustálým omezováním svobody slova; porušováním základních lidských svobod ze strany mnoha údajně 
demokratických států; a politickým útlakem….

8Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000, 
                http://www.mv.cz/extremis/2000/trendy.html   .....Mezi aktivisty této organizace [Národní odpor] patří 
agresivní jedinci, kteří vyhledávají konflikty, napadají lidi v ulicích, ovládají různé druhy bojových umění. 
Někteří z aktivistů navštěvují anarchistické demonstrace a provádějí monitoring ”antifašistů”. Aktivistou NO se 
stal bývalý místopředseda Republikánské mládeže, kandidát za SPR-RSČ do Poslanecké sněmovny, odsouzený 
za své rasistické články v týdeníku Republika k zákazu publikování

Informace  o  problematice  extremismu  na  území  České  republiky  v  roce  2004, 
http://www.mv.cz/2003/odbor/obp/ext2004.pdf...... Nejmilitantnějšími  organizacemi  zůstávaly  neonacistická 
organizace Národní odpor …. ve srovnání s r. 2003 [byl] zaevidován nárůst zjištěných trestných činů o 9,3% 
(366 v r. 2004, 335 v r. 2003). Zvýšil se rovněž počet pachatelů o 20% (401 v r. 2004, 334 r. 2003)….. 

http://www.odpor.info/index.php?id=7&clanek=266
http://www.mv.cz/2003/odbor/obp/ext2004.pdf
http://www.mv.cz/extremis/2000/trendy.html


1988 - s F. Leuchterem, Dr. Faurissonem a D. Feldererem

Ernst Zündel s manželkou Ingrid Rimland
Ernst Zündel, ze stránek 
prefer-statement.wz.cz

Ze stránek zundelsite.org

Ze stránek zundelsite.org

E.Zündel, Toronto, červen 2004

Logo Zudelsite.org


