
NICHOLAS WINTON 

SÍLA LIDSKOSTI 

 

Ve středu jsme byli v Modřanském kině na programu, který se jmenoval Síla lidskosti. 

Bylo to velice zajímavé, mluvilo se tam o Nicholasovi Wintonovi, který před začátkem druhé světové 

války zachránil asi něco přes 600 dětí. 

Začalo to tak, že Nicholas Winton chtěl zajet na hory, ale mezitím se dozvěděl, že byla podepsána 

Mnichovská dohoda. 

Mnichovská dohoda (neboli Mnichovská zrada) byla dohodou mezi Německem, Itálií, Francií a 

Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa. Byla dojednána 29. září 1938 

v Mnichově (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938).  

 

Když se to Nicholas Winton dozvěděl, chtěl zachránit co nejvíce dětí z Československa, většina dětí 

byli židé. 

Nicholas Winton musel prvně udělat seznam všech dětí, které měly odcestovat do jiných zemí, kde je 

bezpečno. 

V roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před 

transportem do koncentračních táborů, tím jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. 

Tím tedy děti zachránil. 

Musel ale sehnat hodně peněz, což se mu tedy povedlo, aby mohl vlak transportovat děti do Spojeného 

království a Švédska. Také musel samozřejmě nejenom on sehnat těm dětem adoptivní rodiny, nebylo 

to sice tak lehké, ale povedlo se. 

Všechny transporty proběhly v pořádku až tedy na ten poslední: 



Největší transport s 250 dětmi měl odjet počátkem září 1939, ale kvůli vypuknutí války se už 

neuskutečnil. Většina malých pasažérů později zahynula, což Winton označil za nejsmutnější okamžik 

svého života.    

Po válce mimo jiné působil v tehdejší Mezinárodní organizaci OSN pro uprchlíky. Když se v 50. 

letech usadil s rodinou u Maidenhesdu, pracoval v několika menších firmách v okolí. 

Dokumenty o jeho činnosti náhodou našla na půdě jejich domu Wintonova manželka Grete. Sám 

Winton je chtěl vyhodit, manželka je ale předala historičce Elizabeth Maxwelové, která zorganizovala 

setkání Wintona s „ jeho dětmi“ ve studiu BBC. 

Emotivní záběry dojaly celý svět a z Wintona se stala známá a uznávaná osobnost. Svérázný 

zachránce ale zájem o svou osobu vždy zlehčoval s tím, že „vůbec nic neriskoval“. „ Byla škoda, že 

nepomohla žádná další země. Zkusil jsem Ameriku, ale žádné děti nepřijali,“ řekl smutně. 

 

Nicholas Winton při návštěvě Prahy v říjnu 2007 

 

Aneta Stibůrková, 6.B 

Narození: 19. května 1909 

Hampstead, Londýn,  

Spojené království Velké 

Británie a Irska 

Úmrtí: 1.července 2015 

 (ve věku 106 let) 

Wexham Hospital, Slough, 

Spojené království 
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