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V kv�tnu t.r. oslavil své 100. narozeniny sir Nicholas Winton, zachránce 669 d�tí z �esko- 
slovenska,  nositel �ádu T.G. Masaryka (1998) a  titulu �len „Nejvznešen�jšího �ádu Britského 
impéria“ (2003). Jeho jménem je také pojmenována planetka 19384 objevená na jiho�eské 
Observato�i Kle�. 

Na velvyslanectví �eské Republiky v Londýn� se sešla na  oslav� jeho narozenin více než 
stovka host�. Vedle oslavence, jeho dcery Barbary a syna Nicka byli hlavními hosty 
"Wintonovy d�ti" a jejich rodiny z Velké Británie, �eské republiky, Slovenska, Izraele, 
Ma�arska, Spojených stát� a Kanady. 

Sir Nicholas Winton (p�vodn� se jmenoval Wertheimer) se narodil 19. kv�tna 1909 v 
Londýn� v n�mecko-židovské rodin�, která odešla p�ed stále rostoucími antisemitskými 
náladami v roce 1907 z N�mecka do Britanie. Po studiu na st�ední škole pracoval v bankách v 
Londýn�, Hamburku, Berlín� a v Pa�íži. V roce 1933 získal kvalifikaci pilota, závodn� 
šermoval a nakonec se stal maklé�em londýnské burzy.  

K záchran� d�tí z �eskoslovenska se dostal náhodou.  P�ed Vánocemi roku 1938 místo na 
lyže do Švýcarska p�ilet�l za svým p�ítelem M. Blakem do Prahy, aby  pomáhal organizovat 
evakuaci osob ohrožených nástupem nacismu. Britský výbor pro uprchlíky z �eskoslovenska 
(BRCR) pomáhal dosp�lým, o d�ti se však nikdo nezajímal. Problému se tedy ujal sám a 
poda�ilo se mu sestavit seznam nejvíce ohrožených d�tí. Na dopisní papír se záhlavím  
„Britský výbor pro uprchlíky z �eskoslovenska“. dal vytisknout „D�tská sekce“ a p�ipojil 
svou soukromou londýnskou adresu. Do Londýna se vrátil se snímky a podrobnostmi o d�tech 
uvedených v tomto seznamu a oslovil vlády t�ch stát�, o kterých se domníval, že by ohrožené 
d�ti mohly p�ijmout. S kladnou odpov�dí se setkal jen ve  Švédsku a v Britanii, žádná jiná 
zem� pomoc nenabídla. Britská vláda p�islíbila p�ijetí d�tí mladších 18 let, pokud  o n� bude  
v Británii postaráno. Než dostal víza, musel p�edložit žádost pro každé dít� zvláš�, dále 
léka�ské vysv�d�ení a d�kaz, že je pro dít� p�ipraven domov a má ru�itele nebo p�stouna, 



který je ochoten je živit a posílat do škol až do sedmnácti let jeho v�ku. Dále musel složit 
záruku padesát liber na možné vrácení dít�te zp�t. 

V Praze za�al pracovat v Grand hotelu Šroubek  na Václavském nám�stí a pozd�ji ve 
Voršilské ulici a tam za ním a jeho spolupracovníky chodili rodi�e, kterým �asto jen velmi 
pomalu a postupn� docházelo, jaké nebezpe�í jim a jejich d�tem hrozí, ale pochopili, že 
jediný zp�sob, jak zachránit alespo� d�ti, je sv��it je tomuto mladému, obrýlenému muži. A 
ten d�lal vše pro to, aby jejich d�v�ru nezklamal. Zásady, kterými se �ídil byly : "Mysli 
pozitivn�! Mysli velkoryse! A nikdy ne�íkej, že n�co nejde. Nikdy se nevzdávej.".  
 
V Londýn� se stal  pracovišt�m jeho vlastní nenápadný d�m v Heamsteadu, odkud hledal 
p�stounské rodiny a shromaž�oval finan�ní prost�edky na celou akci. Se získáváním pen�z 
m�l potíže, protože za ním nestál žádný bohatý sponzor. P�ed vlastní záchrannou  akcí se  
musel  obrátit na britské ministerstvo vnitra. Jeho ú�edníci nechápali pro� tolik sp�chá - tehdy 
ješt� nikdo nebral Hitlera jako hrozbu vážn�. Aby obdržel co nejlepší a nejrychlejší výsledky, 
dal  vytisknout karty s fotografiemi d�tí, jejich jmény a v�kem, aby si budoucí ru�itelé mohli 
vybrat. Když n�kdo nap�. projevil zájem, že by p�ijal osmiletou hol�i�ku, hned  mu poslal  
fotografie n�kolika d�v�átek v tom v�ku, aby si mohl vybrat. Mnohým  to p�ipadalo jako 
nep�ípustn� komer�ní jednání s lidskými bytostmi, vadilo jim nap�. rozd�lení sourozenc�,  ale 
bylo nutné jednat co nejrychleji a v�tšina rodin ru�itel� pat�ila do st�ední vrstvy a byla 
ochotna p�ijmout jen jedno dít�. Každá prodleva  mohla ohrozit životy t�ch, za které se cítil 
zodpov�dný. Vše se muselo stihnout za n�kolik málo m�síc� ! V p�ípad� nouze neváhal 
pot�ebné dokumenty i pad�lat.. 	ada d�tí tak odjela z Prahy s falešnými britskými vstupními 
povoleními. Na oklamání n�meckých orgán� to sta�ilo a britští ú�edníci již dostali doklady 
pravé.  
 
První seznam dvaceti d�tí p�edložil Winton 14. b�ezna 1939 – den p�ed n�meckou okupací. 
Tyto  d�ti odlet�ly letadlem do Švédska. Všechny ostatní transporty se uskute�nily v 
uzav�ených a zape�et�ných vagonech p�es N�mecko a Holandsko do Anglie. Lou�ení bývala 
bolestná, jedna z matek své dít� z okna vlaku vytáhla t�ikrát, než dceru nechala odjet a tak.jí 
zachránila život. Na londýnském nádraží Liverpool Street  už �ekali na tyto d�ti náhradní 
rodi�e. Poznávali je podle fotografií a podle cedulek, které m�ly zav�šeny na krku. Celkem 
odjelo z Prahy od b�ezna do srpna v osmi transportech 654 d�tí, dalších 15 odjelo z Vídn� a 
jiných míst.  
 
Transporty z Prahy: 14. b�ezna   20  d�tí 
  19. dubna   36 
  29. dubna   29  
  13. kv�tna   61 
    2. �ervna 123 
    1. �ervence 241 
  20. �ervence   76 
    2. srpna   68  
 
V�tšina d�tí byla židovského p�vodu, v transportech byly ale také d�ti z  rodin   známých 
nep�átel nacismu. P�íbuzní d�tí pozd�ji zahynuli v�tšinou ve vyhlazovacích táborech. Jen 
dvacet d�tí, které se poda�ilo odvézt do bezpe�í, se po válce setkalo s jedním ze svých rodi�� 
a pouze p�t  našlo oba rodi�e živé. 



Poslední, nejv�tší transport z Prahy byl p�ipraven na 1. zá�í 1939.. Na nádraží se  shromáždilo 
250 d�tí, ale vlak už neodjel. Vyhlášení války znamenalo konec d�tských transport�. Místo do 
Londýna pozd�ji  jiné vlaky tyto d�ti odvezly do Terezína a do Osv�timi  a v�tšina z nich tam 
zahynula.. Tuto událost ozna�uje sir Winton za nejsmutn�jší okamžik svého života.   

Když  londýnská kancelá� Výboru BCRC ukon�ila svou �innost, p�edala všechny d�ležité 
dopisy, �lánky a zprávy o evakuaci d�tí Wintonovi. Ten se po válce vrátil ke své ú�ednické a 
maklé�ské práci ale v�noval se také charit�; zakládal domovy d�chodc� a pomáhal ústav�m 
pro mentáln� postižené. 

Na jeho �iny by se asi zapomn�lo,  Winton  o své záchranné misi v Praze ml�el a ani samotné 
d�ti nev�d�ly, komu vd��í za svou záchranu. Až v roce 1988 Wintonova manželka Greta 
našla na p�d� knihu dokument�, které pocházely z doby p�ed za�átkem války. V knize byly 
nalepené fotografie d�tí, dopisy od jejich rodi�� a telegramy, které tehdy  Winton rozesílal. 
Kniha, která je dnes uložena v památníku v Yad Vashem v Jeruzalém�, se dostala do rukou 
histori�ky Maxwellové a té se poda�ilo najít desítky "Wintonových d�tí" a   zorganizovat ješt� 
v témže roce setkání Wintona s nimi ve studiu BBC.  

BBC pozvala Wintona a jeho „d�ti“ p�ed televizní kamery do po�adu „That's Your Life“. 
Setkání bylo p�ekvapením pro ob� strany. Winton nev�d�l, že osoby sedící v publiku jsou 
zachrán�né d�ti, a ony, že jemu vd��í za život. Byl to šok pro všechny p�ítomné a  
"Wintonovy d�ti" mu teprve te�,  50 let po tom, co jim zachránil život, mohly pod�kovat. 
Winton  �ekl : "Ty d�ti pot�ebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout. Nevím, 
pro� zrovna m� ta v�c napadla. Kdybych to nebyl já, tak snad n�kdo jiný.“ N�mci se prý 
do ur�ité doby rádi židovských d�tí zbavovali a nejv�tší problém mu d�lalo shán�ní 
náhradních rodin a finan�ních prost�edk�. .Emotivní záb�ry z tohoto setkání vzbudily velký 
zájem ve�ejnosti, dojaly celý sv�t a z Wintona se stala známá a uznávaná osobnost. 

�eská a slovenská ve�ejnost se o Wintonovi dozv�d�la až v roce 1991. U nás žije šestnáct 
zachrán�ných d�tí, po sv�t� se jich p�ihlásilo kolem �ty� set dvaceti. Zachrán�ní mají dnes na 
p�t tisíc potomk�. Je smutné, že n�kte�í zachrán�ní  museli svou vlast opustit podruhé, když 
moc v �eskoslovensku p�evzali komunisté. 

V prosinci 1997 našel režisér Matej Miná� v knize "Perli�ky d�tství" od spisovatelky V�ry 
Gissingové , jedné ze zachrán�ných ,  zmínku o záchran� �eských d�tí, které byly odvezeny 
do Anglie a vychovány adoptivními rodi�i. Tento p�íb�h ho natolik zaujal, že ho použil do 
celove�erního hraného filmu „Všichni moji blízcí“. Film byl uveden na mnoha filmových 
festivalech a získal deset prestižních ocen�ní. V roce 2001  Miná� nato�il dokumentární 
biografický film Síla lidskosti – Nicholas Winton. Pro tento film našel nap�. záb�ry se 
zachrán�nými d�tmi v �eské škole ve Walesu a  pro práci na dokumentu se zkontaktoval asi s 
padesáti "Wintonovými d�tmi" z celého sv�ta. Mezi nimi je �ada známých osobností z oblasti 
kultury, v�dy a ve�ejného života. Film m�l premiéru 16. zá�í 2001 v Latern� Magice v Praze. 
Zú�astnili se jí pan Winton s rodinou a p�ilet�lo mnoho zachrán�ných d�tí z celého sv�ta. 
Film byl potom uveden  v N�mecku a ve Velké Británii, v USA byla premiéra filmu v Los 
Angeles, a p�i této p�íležitosti byla  Wintonovi slavnostn� odevzdána cena Simona 
Wiesenthala. Po tomto dokumentárním filmu natá�í režisér Miná� druhý díl s názvem 
"Nickyho rodina". Film bude promítán jako sou�ást projektu Winton Train na 
velvyslanectví v Londýn� po�átkem zá�í 2009. 



Na 1. zá�í t.r. p�ipadá sedmdesáté výro�í dne, kdy m�l odjet z Prahy poslední transport d�tí,  
které pak stihl tragický osud v koncentra�ních táborech. Ten den vypraví �eské dráhy z Prahy 
„Winton�v vlak“ , který projede tehdejší trasu Praha – Londýn. Bude symbolizovat 
neporazitelnou touhu po svobod� a jasné vyhlášení odporu proti nacionální, etnické �i 
náboženské nenávisti, která bohužel dodnes vyvolává konflikty v r�zných �ástech sv�ta 
v�etn� Evropy. Pasažéry ve vlaku složeném z dobových vagon� bude první, druhá a také t�etí 
generace d�tí, které Sir Nicholas zachránil. Spolu s nimi do vlaku nastoupí studenti a 
významné evropské osobnosti.  
 
Vlak vyjede z hlavního nádraží v Praze, bude pokra�ovat p�es N�mecko na holandské 
pob�eží, odkud se pasažé�i p�epraví lodí do Anglie, a dále budou pokra�ovat op�t vlakem do 
Londýna. Odjezd vlaku, pr�b�h cesty a  p�íjezd na Liverpoolské nádraží v Londýn� budou 
provázet  kulturní a spole�enské akce. Organizáto�i v��í, že vlak p�ivítá Sir Nicholas Winton 
osobn�. P�íjezd do Londýna je plánován na 5. zá�í 2009. 
 
Zajímavé, ale také náro�né  je technické zabezpe�ení celé akce. Nebylo v�bec snadné zajistit 
dobové  vagony a parní lokomotivy, protože u nás nejsou vhodné provozuschopné historické 
vozy k dispozici. Nakonec se tento problém  poda�ilo vy�ešit a souprava vlaku v úseku Praha 
– Hoek van Holland bude složena z historických voz� p�evážn� z Ma�arska, které budou 
dopln�ny dv�ma n�meckými vozy první t�ídy a Masarykovým salonním vozem z roku 1930.  
Na �eském území se pojedou v �ele vlaku dv� parní legendy a sice  slovenská parní 
lokomotiva 486.007 Anton z roku 1936 a naše nejrychlejší parní lokomotiva  498.022 
Albatros z roku 1947. I pro úsek z Chebu až do m�sta Emmerich  (poslední železni�ní stanice 
mezi N�meckem a Nizozemskem) a dále do p�ístavu Hoek van Holland byly nalezeny té dob�  
odpovídající parní lokomotivy. V Anglii musí být vlak sestaven z jiných voz�, protože 
použité historické vozy neodpovídají anglickému pr�jezdnému profilu a nemohou tedy na 
anglické trati. Winton Train z p�ístavu Harwich  na londýnské nádraží Liverpool Street  
Station pak p�iveze parní lokomotiva aerodynamického tvaru. 600 19 Britten (která je 
typovou sestrou rekordní parní lokomotivy „Mallard“��� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


