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Question: Pane Hlaváčku, dobrý den. 

Answer: Dobrý den. 

Q: Buďte tak laskav, představte se a řekněte, kdy jste se narodil a začněte mluvit o 

svém dětství.  

A: Jmenuji se Hlaváček Antonín, narodil jsem se 11.10.1926, Kaliště okres Písek. 

Pocházím z devítičlenný rodiny, otec, matka a sedum sourozenců. Jo. Vychodil 

jsem školu v Ratiborskejch horách u Tábora. Odtamtaď jsem se dostal do 

polepšovny do Opatovic nad Labem, jo, tam jsem byl rok. Z Opatovic, tenkrát, ve 

43 to bylo v únoru, začátkem února, vybírali, kdo byl prostě snědej, tak nás 

převezli do Let.  

Q: Počkejte ještě, chvilku počkejte, pane Hlaváčku. Trošku jsme to vzali moc rychle. 

vaši rodiče, tatínek někde pracoval? 

A: Ten pracoval, ano. 

Q. Čím byl? 

A: No, dělal ve fabrice. 

Q: Dělal ve fabrice.  

A: V Táboře. 

Q: A bydleli jste někde všichni společně? 

A: Společně, ano. 

Q: V domku? 

A: Ano. 
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Q: Chodil jste do české školy? 

A: Do české, ano. 

Q: A proč jste přišel do polepšovny? 

A: No proč? Protože jsem byl lump. No. 

Q: Uličník. 

A: Ano, uličník. 

Q: Vy jste byl nejstarší z dětí? 

A: Ne, já nebyl nejstarší, tak prostřední. 

Q: Vy jste říkal, že v roce 43 jste přišli do těch Let, ale nebylo to náhodou v roce 42? 

A: Ne, ne, ne, ne. 

Q: Až v roce 43? 

A: 43, ano, ale tam jsem byl krátkou dobu. 

Q: Počkejte, a jak se to stalo, že jste přišli do těch Let? To pro vás přišli nebo vás --  

A: Ne, tam nás eskortovali protektorátní četníci. 

Q: Celou rodinu? 

A: Ne, celou, rodiče tam nebyli, ti byli doma, já byl pouze sám. 

Q: Tak odkaď vás vzali? 

A: Ano, z Opatovic nad Labem.  

Q: A měli ňákej k tomu povolení nebo jen tak přišli? 

A: No, povolení neměli, no přišla prostě ta razie likvidovat, lidově řečeno, cikáni a 

židi, jo, tak kdo byl snědej, vždyť tam byli Procházkové klucí, Zikmund, to nebyl 
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žádnej cikán z nich, Procházka taky ne, a kdo byl snědej, jelo nás z těch Opatovic 

osum.  
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Q: Ano. Vy jste s tím vůbec nepočítali, že něco takovýho bude? To přišlo náhle? 

A: To přišlo náhle. 

Q: Bez předvolání rovnou pro vás přijeli. 

A: Bez předvolání. To tam za mnou rodiče byli na návštěvě, jo, to bylo tak tři měsíce 

před. No, a pak už vo mně nikdo nevěděl. 

Q: A čím vás odvezli? 

A: No, ňáký takový jako menší auto, zamřížovaný. Protože my jsme jeli v těch 

uniformách.V Opatovicích se nosili uniformy takový. Jo. Prostě lodičky, ta blůza, 

no  uniforma. Jo. 

Q: Jo. A tak vás všechny z toho jednoho ústavu vodvezli tedy do těch Let. 

A: Osum nás byl, no. 

Q: Osm chlapců. A tam už, už ten tábor existoval, když jste tam přijeli? 

A: No existoval. Tam jsme byli na tokovomto bloku, jako izolovaný, no. 

Q: Vy, vás osm bylo izolováno? 

A: Nás osm, ano. 

Q: Aha. 

A: A po měsíci nás převáželi do Pardubic. To byla bývalá stará sokolovna, tam to 

shromažďovali až to svezou všecko. Přivezli cikáni z Brna, prostě z Hodonína, jo, 

až to bylo určitej počet, nevim kolik přesně, to bych --, já jsem byl kluk. No a pak 

nás nakládali do prasečích vagónů, jo, a vezli nás do Ostravy. V Ostravě to 

přebírali Němci. 
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Q: Nevystoupili jste z toho --? 
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A: Ne, ne. Vystoupili a jeli jsme v normálním vlaku. Nevim, to jely rodiny s dětma, 

měly děti žízeň, tak tam  přišel jeden  ňákej, hodnost nevim přesně,  prostě  

Němec, jo, a poslal dva, aby v kýblích nosili vodu. V Ostravě jsme byli tak asi dvě 

hodiny. Jo. No a z Ostravy nás převáželi prvně do Birkenau, to byl Ausschwitz, jo, 

přece, Osvětim byl přece dřevěnej tábor. 

Q: Ano. 

A: A vodtamtaď jsme šli pěšky. 

Q: Tak vy jste přijeli na nádraží do Osvětimi a votamtaď jste šli pěšky. 

A: A vodtamtaď pěšky. 

Q: To byl celej transport, plněj vlak to byl lidí?. 

A: Celej transport. 

Q: Jenom Romové, ano? 

A: Jenom Romové, ano. 

Q: Ano. 

A: Nikdo jinej. No to jsme viděli, jak dou tam ženský, přenášely z jedný hromádky 

písek, na tu druhou jí dávaly, zas z hromádky písek, tak prostě tak běhaly. 

Q: Věděli jste předem, z těch Let, když jste odjížděli, kam vás povezou? 

A: Ne, to nám řekli, že pojedeme na práci do Německa. To nikdo nevěděl vůbec. 

Q: A jaký bylo to přivítání, ten, ten, příjezd do Osvětimi? 

A: (Pousmání). 

Q: To popište trošku. 

A: Vlčáci, psi, všecko vyháněli ven. Jo.  
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Q: Měli jste ňáký zavazadlo svoje s sebou? 
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A: No tak já jsem neměl nic, já jsem z tý polepšovny, tak jsme měli akorát to, co nám 

dali tam voni. Jinam jsem nic neměl, vůbec. 

Q: Ano. 

A: No a vodtamtaď, pěšky až na ty ________, to bylo v březnu, ztratil jsem boty - - 

Q: Ztratil? 

A: Ztratil, no v tom bahně jsem ztratil boty. No a nahnali nás na jeden blok. 

Q: To už bylo do Birkenau? 

A: To byl, to byl Osvětim. 

Q: Do Osvětimi, tedy. 

A: Ano, do Osvětimi. 

Q: Tam do těch, tam co byly ty dřevěný, ty stavěný, ty zděný baráky ještě. 

A: Ano, ne to byly dřevěný. 

Q: Dřevěný. 

A: V Birkenau byl, to byla kasárna. Bývalý polský přece, ne? Tak nás nahnali na 

jeden blok a nic s náma nedělali, zatím, celý čtyry dni. 

Q: Ani jíst vám nedali? 

A: No, jíst nám dali, no co to bylo za jídlo. Protože to každej tím strachem a tím, 

neměl chuť na jídlo vůbec. 

Q: Neostříhali vás? 
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A: Ne, to jsme nebyli vostříhaný. Ještě ne. Až když nám teprv dali čísla, tak že 

starejm lidem to dělali inkoustovou tužkou, malejm dětem taky inkoustovou 

tužkou,  
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akorát ti co byli schopný trochu, no tak tou jehlou jak je na tetování. No tak tím 

nám dělali čísla. 

Q: Možná, že by jste měl to svoje číslo ukázat. 

A: Počká, já si to, já jsem opálenej hrozně víte, tak - - 

Q: Tak trošku. Jaký je to číslo? Řekněte ho. 

A: 1996. 

Q: Jo.  

A: Je vidět? 

Q: Trošku. 

A: Tak to můžu schovat? 

Q: Můžete. 

A: (Pousmání). 

Q: Takže jste se dostali do tohodlenctoho - - a tam čtyři dni nic. A jak se k vám 

chovali, byli tam ňácí nadřízení nebo to jste byli jenom mezi sebou ještě? 

A: Mezi sebou, ano. To byly palandy, tři nad sebou, poschoďový takový. Jo. Kde na 

jedný palandě třeba jich spalo 24. Jo. A na jedný straně byly kamna, to probíhal 

komín tím dřevěným bokem a z druhý strany vycházel kouř. Tím to bylo vytápěný. 

Tam byl zákaz pít vody. 

Q: Protože nebyla pitná nebo proč? 
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A: Ne, voni prej při ústupu když Poláci, tak trávili vodu. Tam studně, a to - - Tak jsme 

čekali převážně když zaprší. Tak se pila ta voda pouze. 

Q: Ano. 
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A: No pak nám udělali ty čísla, jo, protože to dávali, co inkoustovou tužkou, ti šli na 

stranu, na jednu stranu a těm co tetovali čísla, tak šli na druhou stranu. 

Q: Čili, to byla vlastně selekce? 

A: Ano, ano, ano, ano, třídění. 

Q: Třídění. 

A: Takže to věděla, že buď - - Protože to umíralo hrozně tam. 

Q: No dobře, zatím jste byli teprve čtyry dni v Osvětimi, jestli tomu dobře rozumím. 

A: Ano. 

Q: Ano. A po těch čtyrech dnech vás tedy - - a dali vám ňáký šaty taky? Nebo jste 

byli ve svých, v těch co jste přijeli? 

A: Ne, ne, to jsme byli ve svých ještě. Eště ve svých civilních. 

Q: Ano. 

A: Až potom, přišel, tam byl prostě, štubinist (ph.), to byl kterej rozdával jídlo, jo, pak 

byl kápo, lágrkápo a obrkápo. Jo. 

Q: Ano. 

A: Obrkápo byl ten, kterej ved ten tábor. 

Q: To byli lidi z vašeho transportu, nebo co už tam byli? 

A: Ne, to byli lidi co tam byli, to byli převážně Poláci, Němci, jo, a ti byli oddělený 

různým způsobem. My jsme nosili černý vingly, jo, to znamenalo, práce se štítiti, 

jo, zelený vingly měli vrahové, ti byli dosazování do tědletěch funkcí, jo, červený 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



byli politický, jo, židi byli, ty měli jako _____ hvězdu, křížem přes. Jo. No, každej 

ten národ, každej, ta rasa byla tím jiným vinglem označena. 

Q: Ano. 

Antonín Hlaváček  9 
June 20, 1997  

 
A: Jo. Vod tam tem taď tam jeli voni jo - - Po těch šesti dnech, ty co byli schopný, tak 

šli dělat. To bylo tak zvaný - - Já jsem tam dělal tak zvanou kartofelkomando (ph)., 

to bylo prostě, kde byly bunkry, kde se přebíraly brambory. 

Q: A před tím, když jste, než jste šli do práce, jak jste říkal, že jste tam byli ty první 

dni, to jste byli pohromadě muži, ženy? 

A: Všecko pohromadě. 

Q: Všechno. A to bylo v cikánském táboře? 

A: To bylo v cikánském táboře, ano. 

Q: Aha. 

A: Všecky pohromadě. 

Q: Ano, čili rodiny, muži, ženy, všichni jste byli v jednom baráku pohromadě. 

A: Všecko v jednom bloku. Ten transport co přivezli, to bylo rozdělený do dvou bloků, 

protože do jednoho bloku se to nevešlo. 

Q: Nevešlo, ano. Museli jste projít taky koupelí? 

A: Ano, pak nás stříhali dohola. 

Q: Když jste dostali ty čísla, tak vás koupali a stříhali? 

A: Ano. Dohola vostříhat, tam je takovej kýbl, v tom byla štětka, namočili tu hlavu 

vždycky před _____. Jestli ňáká, prostě ta dezinfekce nebo to. 

Q: Ano. A to se týkalo mužů žen i dětí? Všechny? 

A: Ne, žen, ne. 
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Q: Jenom ty co byli vybráni jako práceschopný. 

A: Ti co byli vybráni jako práceschopní. 

Q: Co měli to vytetovaný to, skutečně číslo. 
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A: Ano, ano, práceschopný. 

Q: Ano. 

A: A ty měli zajímavej zvláštní zvyk. Když jste šel do práce, tak hrála dechovka, a 

stálo tam děvče v bílých šatech. Úplně bíle voblečená. A když se šlo z práce, ta 

v černejch šatech. Zas hrála dechovka.  

Q: A kde? Na tom pódiu, co hrála ta hudba? 

A: To když se šlo hlavní bránou ven, jo, kde byla hlavní brána, tam u každýho tábora, 

nevim jestli tam byly čtyry nebo pět těch táborů nebo šest dokonce těchto lochů 

(Přeřeknutí se), bloků a u každého byla hlavní brána, jo, předem šel ten lágrkápo, 

prostě na rozdělení každej den. Dostal příkaz, že půjde na práci třeba 200 lidí, jo, 

a z těch 200 lidí se muselo vrátit třeba jenom 100 lidí. Jo, to ty zvaní ty 

pohunkové, ty prostě fararbajtr (ph.), ty už měli svý lidi, který to utloukli. Nemoh 

dělat, tak ho utloukli. 

Q: Na jakou práci jste chodili? 

A: Já jsem chodil právě do těch, jak se přebíraly ty brambory. 

Q: Ano. 

A: To byly haly takový, jo. 

Q: Takže tam se jim to asi nepovedlo někoho zavraždit nebo taky? To byla lehčí 

práce? 

A: Ale taky. 
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Q: Jo? 

A: Taky. Ano. 

Q: Třeba když se mu nelíbil, tak ho nějak potrestal nebo jak? 
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A: No voni měli, voni to mlátili násadama vod lopat. Vždyť to přece jasně nám 

známo, že tam zahynulo 6 000 000 lidí. Ne? 

Q: To znamená, že ráno po apelu nebo kdy jste šli na tu práci? 

A: No po apelu, no. 

Q: Po apelu. 

A: Ano. 

Q: A jak dlouho jste pracovali? 

A: Taky 12, 13 hodin. 

Q: A mezi tím jste dostali nějaké jídlo? Tam na tom pracovišti? 

A: To jsme nedostali nic. Ne. No, tam byla výhoda v těch halách, protože tam byl 

nějaký Polák, ten měl taky vingl zelenej, prostě ved to kápo. Takže nám povolil 

prostě tam vařit brambory. 

Q: Ano. A jinak, ti kápové o kterých jste teď mluvil, ta hierarchie všech jednotlivých - - 

Jak se k vám, chovali? Vzpomínáte si na některýho konkrétně? 

A: No tak konkrétně si vzpomínám, protože jsme ho hledal v Praze a von už byl po 

smrti. A to byl cikán taky. Kterej to tam ved. 

Q: A co, proč jste ho hledal? Chtěl jste ho nějakým způsobem potrestat? 

A: No totiž von hodně lidí připravil o život. 

Q: Bil je, nebo jak? 

A: No utlouk. 
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Q: Na bloku? 

A: Na bloku a - - 

Q: A i venku. 
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A: I na práci. 

Q: Tihle lidé ti, kápové s váma taky chodili na práci? Doprovázeli vás? 

A: No ten měl svou kancelář, jo, a ty forarbajtři(ph.) to byl třeba jako tady mistr třeba, 

v závodě, jo, takový komando mělo třeba 200 lidí a těch forarbajtrů bylo třeba 30, 

jo. Ti měli zvláštní  stravu,  ti fasovali bílej chleba, máslo a my jsme dostávali 

chleba. Ten byl prakticky pečenej na, jako na pilinách. To byla veka, kilová, a ta 

byla rozdělena na šest dílů. 

Q: Měli jste možnost, říkáte že, vedle byl tábor židovský a měli jste možnost s jinými 

lidmi nějak přes plot nebo nějak mluvit s lidmi z jiných táborů? 

A: No to se nedalo, protože byl takzvanej večerní sčítání a z bloku nesměl nikdo ven. 

Když se ukázal venku, tak ho mohli zastřelit. Protože dráty byly nabitý elektřinou. 

Q: Ty ženy a děti, které nechodily do práce měly možnost přes den volnýho pohybu, 

vyjít z bloku? 

A: No to mohly, ale jenom před ten blok. 

Q: Ano, jenom před blok. 

A: Před blok. 

Q: A na záchod třeba mohly? 

A: Záchod tam byl následovně. Tam jak vycházel ten kouř z toho komína. Tak tam 

byla takzvaná latrina. To byl sud, přes to prkno a po 14 dnech jste se tam 
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nedostala. Protože když někdo umřel, tak ho hodili tam. A až toho bylo větší počet 

bylo, tak pak přijeli zas to prostě naložili. Tam to hrozně umíralo. 
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Q: Byl jste v tom táboře, ne jinou věc jsem se vás ještě chtěla zeptat. Věděl jste a 

nebo když jste věděl od kdy jste věděl, co to znamená Osvětim? Že se tam lidi 

hubí plynem? To jste věděl? 

A: To jsme my nevěděli. Protože když jsme tam přišli, ty krematorky byly v podzemí, 

koukaly komíny akorát. No tak že nám bylo řečeno, že tam jsou fabriky, že tam 

pečou chleba.  

Q: Ano. 

A: Pak jsme se to teda dozvěděli během krátký doby, měsíce jsme to věděli. Pak 

chodil transport za transportem, to už tam byly koleje až k tomu, jo, tak to byl 

hroznej křik. Protože mladý zvlášť a děti s matkama, všecko šlo do plynu.  

Q: Viděli jste to na  ty transporty do konce? 

A: No tam bylo vidět na ně. 

Q: Ano. 

A: Tam bylo vidět z toho bloku cikánskýho. 

Q: A přicházeli taky ještě další cikáni do cikánskýho tábora? 

A: Tam už nepřišel nikdo.  

Q: Čili ten váš transport tam přišel - - 

A: Ten náš transport, ten už byl obsazený, tam už bylo lidí dost.  

Q: Vy jste sice většinou byl na práci. Denně jste chodili na tu práci? 
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A: Denně ano. 

Q: Sobota, neděle, stále? 

A: Sobota, neděle, stále.  

Q: Ani neděle nebyla volná? 

Antonín Hlaváček  14 
June 20, 1997  

 
A: Ne. 

Q: Ne. A v tom táboře, ti, tam přece když, říkáte, že tam ti co nepracovali měli volno, 

ti aspoň trošičku tam měli ňákej život soukromej nebo trochu si tam třeba děti si 

tam hrály? 

A: No mohly si hrát na tom bloku jenom. 

Q: Na tom bloku. Jenom na tom bloku. Ano. Jak dlouho vy jste tam vlastně zůstal?  

A: Já tam byl tři měsíce. 

Q: Čili vod toho jara 43. 

A: Vod března, to vim přesně 9. března, do konce dubna.   

Q: Do konce dubna. 

A: Do konce dobna, ano. 

Q: 43. 

A: Ano. 

Q: Tak než budeme pokračovat, tak se ještě k nějakým věcem vrátíme. Jednak jak 

jste říkal, že jste potom hledal toho jednoho kapa po válce, nevzpomínáte si 

náhodou na jeho jméno? Anebo alespoň co, za co jste ho, že všeobecně se 

choval špatně, jo?   

A: Ano všeobecně. 
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Q: Ano. Taky jste mluvil o tom, že jste tam házeli ty mrtvé do těch latrin, to jste viděl 

sám, to - - 

A: No když někdo umřel, no tak ho vodtáhli tam. 

Q: Ano. 

A: Nechali ho na hromadě, až toho byl větší počet. Převážně umíraly děti, ženy. 
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Q: Na co umíraly ty, byly nemocné nebo hlady umíraly? 

A: No tak hlady spíš, protože to, tamty děti neměly nárok, jako doma třeba na bílý 

kafe nebo mlíko. Nebo ty příděly různý. Ne. To tam neexistovalo.  

Q: Když někdo onemocněl, dostal třeba horečku nebo průjem nebo něco, přišel na 

nějakou marodku? 

A: No tak to vám chci teďka říct, co se stalo mně. Tam byl zákaz pít vody, no, a já 

jsem se jí napil a hrozně mně napuchly nohy, tak tam přece před tou krematorkou 

dole nakonec Osvětimi byla nemocnice, taky dřevěnej blok. No a tam mě dali. 

Q: Na ten revír. 

A: Ano, a tam byl nějakej doktor, to byl žid, jo, povidá: „Hlaváček, Hlaváček,„ protože 

tam se nesměl hlásit jménem svým. 

Q: Číslem.  

A: Jedině svým číslem, ano a von pocházel z Ratiborskejch hor taky. Tak ten mně 

zachránil život.  

Q: Jak? 

A: No, protože řek, že - - vypsal mě do zdravejch _____ otoky jsem měl na nohouch 

ještě, vod – Takhle jeden den jsem vodešel vod tamtaď, druhej den celou tu 

nemocnici vypálili. 
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Q: A von to věděl zřejmě. 

A: Von to věděl ano. 

Q: Tak přesto, že jste byl nemocnej, tak vás poslal zpátky. 

A: Ano poslal. 

Q: A řekl vám to?             
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A: No von mi to neřek. 

Q: Ne. Vy jste taky říkal, že tím barákem procházel ten komín – 

A: Ano. 

Q: A že z jedný strany se topilo a z druhý vycházel kouř a skutečně se tam za dobu 

vašeho pobytu topilo?  

A: No tak to se nedá říct, že se topilo. Zatopili trochu večer, no jestli tak hodinu, 

hodinu a půl a konec. 

Q: Když jste z počátku mluvil o tom, že jak vás rozdělili, jedním dali čísla inkoustovou 

tužkou a těm druhým skutečná, kdo to, kdo to dělil? Kdo to třídil?  

A: No tam byl doktor, ten měl hodnost nějakýho majora. 

Q: To byl eses (ph.), v černým?   

A: Eses (ph.), ne, eses (ph.) ne 

Q: Ne? 

A: Ne.  

Q: Wehrmacht, zelenej? 

A: Ano, ano, ano, ano. 

Q: A před tím jste procházeli?  
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A: No před tím jsme se museli vysvlíct donaha, jo, no von prohlížel, ty na tu stranu, ty 

na tu stranu, ty na tu stranu, ty na tu stranu. 

Q: Ženy, muži všichni společně jste byli svlečeni a procházeli jste před nim nazí.  

A: Ano, jenom malý děti ne. To věděli, že - - 

Q: Jo,  ty šly automaticky. 

A: Ty šly automaticky do plynu. 
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Q: Ano. Stalo se někdy, že tam, že jste se tam setkal s nějakým - - Přicházeli tam tak 

někdy důstojníci, němečtí, nějací vyšší takový, z kterých nějací velitelé?        

A: No to, já jsem se tam s tim nesetkal. 

Q: Většinu těch příkazů zprostředkovávali ti kapové. 

A: Ten kápo měl na starosti ten blok, jo, obrkápo (přeřeknutí) lágrkápo měl na starost 

celej tábor, jo, a ti zvaný pohunkové, jeho, hlídali tábor. 

Q: Ano. A když rozdělovali – ti také rozdělovali jídlo? Tihleti funkcionáři? 

A: Ne, to byl ten právě ten co ved tu ten blok  – takzvanej štubinist (ph.). 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Jo. Ten měl na starost to jídlo.  

Q: Ano. A máte pocit, že vám to spravedlivě rozdával nebo – 

A: (Pousmání se) A to se nedá tam vůbec mluvit, vo takových věcích. Tam jste 

dostala tuřín, dvě brambory ve šlupce, no to bylo všecko. 

Q: A to jste dostávali, když jste se vrátili z práce?  

A: Ano. 

Q: Ano. A třeba když se chodilo na ty latriny mimo z baráku ven, to jste chodili 

společně nebo to jste mohli jít každý sám?  
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A: No to šel každej sám, tam, tam se nemohlo ven. To bylo vevnitř v tom bloku. 

Q: To bylo vevnitř bloku. 

A: Na konci bloku, ano. 

Q: A v noci?                                                                                                         

A: No, to taky tak. 
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Q: Taky tak. Ano. A když potom jste říkal, že jste po třech měsících odjel nebo – to 

k tomu ještě přijdeme, to taky byl ňáká, to bylo taky nějaký rozdělování, a nebo to 

bylo automaticky podle toho kdo měl to vytetované číslo?   

A: Ne, to zas chodil doktor. 

Q: Zase chodil. 

A: Znovu.                                                                                                         

Q: Zase všichni se v tom bloku před nim museli - - 

A: Zase vysvlíct, prohlíd a zas ty na tu stranu, ty na tu stranu, ty tam, ty tam. 

Q: A prohlížel je jako skutečně nebo jenom tak podíváním? 

A: Jenom po těle, jenom po těle, jak je - - 

Q: Jestli je silnej - -                                                                                                          

A: Jestli je silnej ten člověk nebo je slabej. 

Q: Jo. A byli tam už lidi hodně zesláblí za ty tři měsíce?  

A: No tak byli dost. 

Q: Setkal jste se tam s někým ze svých přátel nebo příbuzných, když jste tam přijel?  

A: No to jsem se nesetkal, protože já rodiče a celý příbuzenstvo jsem měl doma. 

Q: Měl jste možnost nějakýho styku s nimi? 

A: Ne.                                                                                                         
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Q: Ne. Žádnej dopis se nesměl poslat? 

A: Ne, nikdo vo mně nevěděl až do konce války. Nikdo ne. 

Q: Oni nevěděli, že vy jste - - 

A: Ne, vůbec. Jestli žiju nebo nežiju, nikdo. 
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Q: Žil jste v tom táboře sólově sám pro sebe, nebo jste měl ňákýho přítele, nebo 

skupinu přátel, s kterýma jste byl? 

A: No tak tam jsem byl s těma klukama Procházkovejma, Zikmundovi, jak jsme tam 

přišli.                                                                                                         

Q: Ano. To jste měli takovou partičku? 

A: To jsme měli, to jsme se drželi při sobě. 

Q: Pomáhali jste si? 

A: Ano. 

Q: Jako - - v jakým případě?  

A: No tak kdo třeba, no, - - případě to - - Tam bylo co - - u Němců byla výborná věc, 

když někdo někomu ukrad tu porcičku chleba, tak ho zabili. Přestože měl málo, jo, 

druhýmu to vzal, tak ten už nežil vůbec.  

Q: A zabili ho, kdo?  

A: No zas ty - -                                                                                                          

Q: Spoluvězňové?        

A: Spoluvězňové, no. 

Q: Třeba ňákým způsobem na něj hodili deku nebo něco - - jak, jakým způsobem?  

A: No to už to - - 

Q: Už si našli. Měl jste obavu ze smrti? V té době? 
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A: No tak obavu jsem neměl ze smrti. 

Q: Neměl? 

A: Ne.                                                                                                         

Q: Nenapadlo vás, že by - - 
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A: Ne.                                                                                                         

Q: Že by se vám mohlo stát taky něco - - 

A: Ne.                                                                                                         

Q: Ne. Protože vy jste tehdy ještě ani nevěděl, že ten cikánský tábor bude 

likvidován?                                                                                                         

A: To jsem nevěděl. Ano. 

Q: Takže, když vás potom vybrali, tedy zase tou další selekcí, po těch třech měsících 

nebo prostě v tom dubnu 43, co bylo potom dál? 

A: No, pak jsem se dostal do toho Ausschwitzu, do toho Birkenau. 

Q: Z toho Birkenau jste se dostal do toho prvního tábora - - 

A: To toho prvního, to bylo do těch kasáren, to byly kasárna Polský. 

Q: Ano. Kolik vás asi přešlo?  

A: Tam nás šlo kolem 40, tak - - 

Q: Kolem 40 z celýho toho lágru?          

A: Ne, z toho bloku. 

Q: Z toho bloku vašeho?  

A: Z toho bloku.                                                                                                         

Q: Ženy taky nějaké? 

A: Ne, ne.  
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Q: Jenom muži? 

A: Jenom muži.                                                                                                         

Q: To pro vás přišel někdo nebo - - 

A: No to zas to přebírali, prostě naložili nás a vodvezli nás tam. 
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Q: A kam jste se dostal? V tom Ausschwitzu, teda v tom, v tom kmenovým táboře? 

A: No tak tam jsme byli tam - - prvně nás zahnali do takový školy, jo, vysvětlili nám 

jak se zdí, všecko, a druhej den nás vyhnali na stavbu.        

Q: Aha. Dali vám potom nějaké nové šaty, když - - 

A: To už jsme dostali ty proužkovaný. 

Q: Při téhle příležitosti, když vás převedli. 

A: Ano, při tý příležitosti jsme dostali to. 

Q: A to jste byl v té zednické škole takové nebo? 

A: No jo, to bylo tak  prakticky - - tam nás - - řek, jak se co dělá, no a na stavbu jsme 

se dostali, no - - 

Q: Co jste stavěli? Jen takový cvičný zdi nebo? 

A: Ne, ne, ne, to se opravovalo. 

Q: Vlastní tábor nebo? 

A: Ano, ano, ano.                                                                                                           

Q: Mimo tábor jste taky chodili? 

A: Mimo tábor ne.  

Q: Ne. Měli jste ňákou možnost nebo tušili jste něco o situaci mimo tábor, o vojenské 

situaci nebo něco takovýho? 

A: Tam eště ne v tu dobu. 
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Q. Ne.                                                                                                         

A: To ne.  

Q: A byly tam lepší ty poměry než v tom cikánském táboře? 
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A: No tak lepší poměr, tam se spalo na postelích, byly tři nad sebou taky železný, 

deky.                                                                                                         

Q: A v cikánském táboře jste neměli deky? 

A: No tam byly ty pryčny pouze a deky jenom. 

Q: A deky. A tady byly železný postele nad sebou. 

A: Ano, ano, ano. 

Q: Byly slamníky už nebo?      

A: Byly slamníky. 

Q: Slamníky a deky. 

A: Ano deky.                                                                                                         

Q: Ale napřed - - ale byli jste taky jen v těch jedněch šatech. 

A: Jedněch, pouze v jedněch. 

Q: Ano, takže ve dne v noci pouze jedněch šatech. 
 
A: Ano.                                                                                                         

Q: A na tu - - Tam taky byly denní apely?   

A: Taky. Ranní a večerní. 

Q: Řekněte, stalo se někdy něco při tom apelu nebo jak to probíhalo? 

A: No tak - -                                                                                                          

Q: Jak dlouho to trvalo? 
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A: To voni nás vyhnali na dvůr, jo, to přišel ten blokovej, ty jeho pohunkové to sčítli, 

kolik je nás a zařval: „Achtung, Mützen ab!„. To znamená čepice dolů. No a teď 

přišel ten hlavní a spočital to a v pořádku, rozchod a když se vcházelo do toho 

domu, kdo se nevyhnul, tak buď dostal některej pendrekem nebo klackem.    
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Q: Ano. Zažil jste někdy, že z Osvětimi někdo utekl?  

A: No to jsem slyšel, že utekli, no, ale to - - 

Q: Z vašeho bloku se to nestalo? 

A: Ne, ne, ne, ne. 

Q: Ani tady teď v Osvětimi, co jste byl.    

A: Těžko. Ne, to ne.                                                                                                         

Q: Kolik vás tam bylo? Bylo vás tam méně na tom bloku v Osvětimi? 

A: Myslíte v tom zděným táboře? 

Q: V tom zděným, ano. 

A: No to byl dvoupatrový barák. 

Q: Ano. Ale myslim na tý jedný cimře.  

A: Na tý jedný cimře nás bylo 20.  

Q: 20, tak už bylo i z tohodle hlediska mnohem lepší. 

A: No tak bylo, ano. 

Q: Měli jste možnost se tam někde umýt?  

A: No tam byla možno se umýt.  

Q: Byla tam nějaká umývárna třeba? 

A: Ano byla.                                                                                                         

Q: A tom cikánským táboře?  
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A: No tam se myl tak každej, jak - - 

Q: Byla tam taky nějaká umývárnička? 

A: No tam byla. To bylo takový prostě železnej žlab, jo, do toho se pustila voda. 

Q: A byla, ta voda tam tekla? 
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A: Ta voda tam tekla, ano. 

Q: Ano, takže byla možnost. 

A: Byla možno se umýt, někdy byl zákaz jí pít.    

Q: Ano. Já jsem se vás ještě zapomněla na jednu věc zeptat z toho cikánského 

tábora. Možná, že ještě navíc a že se k tomu ještě vrátim, ale jaký byli lidi mezi 

sebou? Přece jenom byly v strašných podmínkách, byli hustě, sotva se hnuli, málo 

místa, děti, dospělí, všechno mezi sebou. Jaký tam byly poměry, vzájemný, mezi 

vězni?                                                                                                         

A: No, to už tam si rozuměli spíš. 

Q: Rozuměli si, jo. 

A: Ano. Spíš některej, kdo byl tak vyspělej, dostal tu porci chleba, tak to dal tomu 

děcku. Protože věděl, že dospělej vydrží víc než ten malej.  

Q: Ano. Děti plakaly?  

A: No to víte, že jo. Hlady.  

Q: Byli tam taky samotný děti? 

A: Ne, to jsem neviděl.        

Q: Ne, jenom s rodiči je tam přivedli. 

A: Jenom s rodiči.                                                                                                         
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Q: Tak teď jsme se teda na tom, teď jsme už dole, teda v tom kmenovým táboře. Na 

tu práci, a na to stavění, jste chodili, tam jste už měli nějakou stálejší pracovní 

dobu nebo to bylo taky taková robotárna? 

A: No to bylo taková náhodová práce tam. 

Q: Náhodová, ale každý den. 
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A: Každý den, ano.       

Q: A vždycky někam jinam vás poslali, co bylo potřeba. 

A: Ano, ano. 

Q: A byl s vámi nějaký mistr?  

A: No chodil s náma. 

Q: To byl, ale taky vězeň?  

A: Taky vězeň, ano.   

Q: Přišli jste - -, měli jste možnost přijít někdy tady do styku s nějakým civilním 

Polákem? Nějakým civilistou?  

A: Ne.                                                                                                         

Q: Ne. Ani na tý práci, když jste se dostali? 

A: Ne. 

Q: Ne - - nenapadá vás nějaký zajímavá příhoda, která se vám tam stala? Ať                                    

už v tom, ať už v tom cikánském táboře nebo potom tady, která by stála za to, aby 

- - 

A: No to se mi stalo, jak už jsem říkal o tom doktorovi, že - - 

Q: S čim?                                                                                                         

A: No vod toho doktora, že mě vytáhnul - - 
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Q: Ano. 

A: Jo, no a potom, v tom Ausschwitzu nemůžu říct.  

Q: Toho lékaře, znal jste jeho jméno?  

A: Ne.                                                                                                         

Q: Ne, a poznal jste se - - a potkal jste se nim ještě někdy? 
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A: Ne, vždyť von tam zahynul. 

Q: Ten tam zahynul?  

A: Ano, ten byl  Žid. 

Q: Jo. No někdo se taky dostal potom na práci i z těch židů. 

A: Ne von dělal doktora, _____ tajemství, protože – tam byla zajímavá věc, ještě se 

vrátíme k tomu - - 

Q: Ano.  

A: Jo, tam bylo komando, který spalovalo. Po třech měsících, ti zase - - nástup 

jinejch ty museli spálit ty, jo - - 

Q: To zondrkomando (ph.). 

A: Ano, ano, aby to, aby to nevyšlo ven. Celej ten - -, co se tam dělo. Já vim, že bylo 

řečený, že dostali ručník a mýdlo, že se dou koupat, jo. Ty dveře se zablokovaly a 

místo vody šel plyn.  

Q: Ale takovýmhle způsobem se taky plynovali všichni ostatní? 

A: Ano. Takže vím, že ty - - To ještě tam, v tom Osvětimi, vim, že ty starý lidi z jinejch 

táborů, ty šli pěšky sami do krematorky. Kterej věřil, že um - - umře brzo. Ty tam 

šli sami.  

Q: Ano.                                                                                                         
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A: A pak jsem vám zapomněl ještě říct, to byl ten nápor vod toho - - v tom 43, ti 

polský židi, německý židi, francouzský židi, no to co prostě vokupovali Němci, jo, 

tak to chodilo to šest transportů denně. A pak už nestačily krematorky, tak prej 

vybagrovali jámy, to se vobehnalo těma břízama, a to se dělo v noci od těch  
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dvouch do těch třech a psi to tam naháněli. To sem neviděl já osobně teda, to 

nemůžu - - 

Q:Že je ne - - nedali do plynu a živý je pálili? 

A: Ne, ne, nestačili to pálit už. 

Q: Nestačili pálit? 

A: Nestačili - -                                                                                                          

Q: Ty mrtvoly potom mi - - mi - - 

A: _____                                                                                                          

Q: Kromě krematoria pálili taky ohni? 

A: Ne, šíleni, šíleni úplně byli, tak s nervama úplně pryč, že tam skákali sami. 
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Q: Tak my jsme skončili u toho, že jste slyšel o tom, sám neviděl, že ti lidé, někteří ze 

zoufalství sami skákali do ohně. Že byli šílení. To vám tam někdo řikal, to se 

povídalo, nic takového jste sám neviděl? 

A: Ne. Sám jsem neviděl nic. 

Q: Ne. Ale já bych se ještě vrátila k těm - - v tom cikánském táboře, ale vlastně je to 

zajímavý i potom o tom druhém táboře. Podmínky těch kápů, kteří s vámi žili 

v baráku, byli lepší než vaše? 

A: No ano. 

Q: V čem? 

A: Ano, no v čem. Fasovali jiný jídlo. Lepší jídlo, máslo, bílej chleba. 

Q: Bydlení.                                                                                                         

A: Bydleli, bydleli zvlášť. 

Q: Bydleli ve stejném - - 

A: Na tom bloku, ale - - 

Q: Měli to nějak oddělený? 

A: Pěkně zař - - oddělený, pěkně zařízený. 

Q: A tam bydleli sami mezi sebou? 

A: Ano, ano, ano, ano.            

Q: A jak jste mluvil o tom, když někdo z vězňů někomu ukradl kus chleba nebo něco 

takovýho, že byli zabiti. Stalo se to častěji? Nebo byl to ojedinělý případ nebo např 

- - u vás na bloku. 

A: No to já pamatuju jenom na ten ojedinělej případ, jeden.    
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Q: Jeden, jo? 

A: Jeden, ano. 

Q: Ano. Vy jste se toho neúčastnil nebo ano? 

A: Ne, ne. To nezabíjeli vězňové vězně. 

Q: Ne?                                                                                                         

A: Voni, ty štubinisti (ph.), - - 

Q: Ten štůůdinst (ph.), ti, ho zabili? 

A: Ano, ano. Ten co rozdával to jídlo. Ten měl na starost tu, prostě tu světnici jednu. 

To bylo _____ víc, jo, každej, dejme tomu, to poschodí mělo, přece podle kasáren 

bylo těch místností 12, taky devět, ne. No a každej měl na starost jednu tu 

světnici.  

Q. Ano.                                                                                                             

A: Dodržoval dole na pořádek, na vydávání jídla. 

Q: A tohle dělali. A to jako, mně je to hloupý se ptát na ty, na takový podrobnosti, ale 

přece jenom, toho tam ubili přímo v baráku? Nebo ho vyvolali ven? 

A:  Přímo v baráku.                                                                                                         

Q: Ano. A co tomu říkali vězňové? Souhlasili s tim? 

A: No to mu nemohli nic řikat, protože se každej bál. 

Q: No jistě, myslim - -, samozřejmě, že ne jako - - 

A: To mezi sebou se to potom jako - - 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Ale jinak se to - - Klást ňáký odpor, to - - 

Q: Nebylo možný. 
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A: Nebylo myslitelný.  

Q: Ne. 

A: Ne.                                                                                                         

Q: Sebemenší ňákej způsob odporu, vnitřní třeba, nemyslim, že byste se přímo 

postavili kápům, ale třeba tim, že jste něčím vzdorovali, že jste si něco zpívali, 

nebo něco nějak - - Nic takovýho tam nebylo? 

A: Ne, ne.  

Q: Ne.                                                                                                         

A: Protože tam když bylo lágršpere (ph.), to byl uzavřenej celej tábor, stačil, když 

jeden vykouk z vokna, tak tam vlítli a začali to řezat všecko. Tam se nesmělo 

podívat z vokna.   

Q: Ano.                                                                                                         

A: Tak zvaný, prostě lágršpere (ph.), no. 

Q: A kdy bývala ta lágršpere (ph.)? 

A: No potom apelu. 

Q: Po apelu se zavřelo a byla lágršpere (ph.). 

A: Zavřeno, ano, a nesměl nikdo - - 

Q: Až do rána?                                                                                                         

A: Ano. Akorát ty kápová, ty mohli chodit volně. Ty chodili na rozdělení. Ty měli 

volnej pohyb po táboře. 

Q: Ano.                                                                                                         

A: No, jinak nikdo z vězňů, ne.  

Q: Byli někteří z těch kapů - - Taky z vašeho transportu se stal někdo kápem? 
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A: Ne. To akorát ten, jako jsem ho hledal v Praze. Já si nemůžu vzpomenout na 

méno.                                                                                                         

Q: Jo. Když jste mluvil o tom zvláštním komandu, které pomáhalo při tom plynování, 

co jste tehdy věděli, nebo vy sám, co jste věděli o těchto lidech? Měl jste možnost 

se s někým z nich setkat? 

A: Ne. S nima nepřišel nikdo do styku. Ty byli izolovaný.  

Q: Takže to bylo všechno jenom vlastně, že se - -, že jste se to dozvěděl od někoho? 

A: Ano, ano, ano, ano. 

Q: Ano. A co tedy jste se o nich dozvěděl? 

A: No, že nesmělo prostě vyjít to na jevo, že po třech měsících ty kolegové zase 

spálili tydlety, zas _____  další, no. 

Q: Ano.                                                                                                         

A: A stejně to vyšlo ven to tajemství.         

Q: A bydleli zcela odděleně? 

A: Ta bydleli odděleně, ano. 

Q: Ani nevite, jestli těm se dařilo o trošku líp? 

A: To nevim. S těma jsme nepřišli do styku vůbec. 

Q: Ne.                                                                                                         

A: Ne.                                                                                                         

Q: Takže vy jenom víte, že to byli lidi vězňové, kteří – 

A: Ano. 

Q: Kteří pomáhali - - 
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A: Spalovali svý kamarádi. Tam jeden národ, kterej byl výbornej, to byli řekové, jo. 

Když mu řekla: „Kamaráda vzali do plynu!„, tak von šel s nim.  

Q: Tak co? 

A: Šel s nim do plynu.  

Q: Šel s nim do plynu.  

A: Ti drželi pohromadě krásně.  

Q: Na tom, Osvětimským potom, když jste byl v tom baráku, tam byli taky kapové? 

Tam byla ta stejná hierarchie, ta stejnej štůbndínst (ph.), a tak dále? 

A: Ano, ano. Stejný, stejný. 

Q: Ano. 

A: To bylo stejný.  

Q: A ti se taky chovali špatně nebo to bylo trošku slušný? 

A: No tak slušný se nedá říct, podle toho jak se chovali ty co tam byli - - 

Q: Ano.                                                                                                         

A: No vite, každej se vyhýbal ňákýmu něco provést nebo ňákej malér.  

Q: Ňákou dobrou zkušenost s některým z těch vedoucích jste neměli? Nikdy nikomu 

nepomohli například? 

A: To ne.                                                                                                         

Q: Ne.                                                                                                         

A: To ne.                                                                                                         

Q: Když byl někdo nemocnej, že by mu něco dali nebo nic takovýho? 

A: Ne, nic takovýho. 

Q: Vy sám jste nikdy neonemocněl?  
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A: No tam ten - - 

Q: Teda tam ten, kromě toho jedno případu. 

A: Ne. Pak už ne.  

Q: Pak už ne.                                                                                                         

A: Pak už ne. To se dostaneme dál k tomu potom k těm nemocem. 

Q: Ano. Když ti chlapci nebo těch 40 mužů co jste přišli. Vy jste byli, to byli chlapci 

samí? Většinou mladí lidé?  

A: Mladí, ano.  

Q: Z těch vašich, co jste přišli společně, se dostali všichni? 

A: Ne. 

Q: Ne.                                                                                                              

A: My jsme se vrátili dva jenom.  

Q: Ne, ale z toho cikánského tábora, potom do toho Osv - - do toho - - do toho  

Ausschwitzu  taky je nevzali všechny? 

A: No to nás těch vosum nás šlo. 

Q: To ještě ano.   

A: Ano, to jsme šli.  Eště v tom Ausschwitzu jsme byli. Všech osum. 

Q: Ano. A všichni jste dělali tu zednickou práci? 

A: Ano všichni.  

Q: Vy jste opravdu si - - Byl jste přesvědčen, že přežijete tu válku? 

A: To jsem nebyl. 

Q: Nebyl.  

A: Ne.                                                                                                         
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Q: Ne. A měl jste obavy, že by se mohlo něco stát. Ale že by ste tak mohl přijít do 

plynu nebo něco takovýho?  

A: Helejďte, já vám řeknu jedno. Ten mozek byl tak zatemněnej, že jste 

nepřemejšlela nad nečom takovom, jestli se dostanu domu nebo nedostanu 

domu. Co je s rodičema, jestli někde jsou taky. 

Q: Kdy jste se dozvěděl o tom, o té likvidaci toho cikánského tábora? 

A: V tom Ausschwitzu. 

Q: A co jste se o tom dozvěděli? 

A: No, že to vypálili během dvou dnů. 

Q: A jakým způsobem? Že je všechny odvedli do plynových komor nebo - - 

A: No to odvedli, ano. 

Q: Ano. Jak dlouho jste zůstal tady v tom kmenovém táboře?  

A: Tam jsem byl půl roku. 

Q: Půl roku. A stále - - Tam se nic nezměnilo za tu dobu? 

A: Ne, vůbec nic.                                                                                                         

Q: Přišel jste tam do styku jistě s mnoha vězni, z různých národností. 

A: Tam ne. Až v Buchenwaldu teprv, tam ne.  

Q: A tady jste stále bydleli jenom v cikánském táboře. 

A: Na jednom, ano, na jednom - - ne, tam nás bylo víc. 

Q: Tam už - - Tam už byly jiné národnosti? 

A: Ano, ano, poláci, rusáci, jo. To už nás bylo víc tam. 

Q: Ano. Ty vztahy mezi těmi národnostmi, jaké byly? 

A: No tak dá se říct, že dobrý. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Antonín Hlaváček  36 
June 20, 1997  

 
Q: Dobrý.                                                                                                         

A: Ano. No protože každej věděl co ho čeká, tak drželi pohromadě. _____ jeden 

druhýmu ubližoval.  

Q: Ano. Měli jste možnost si nějak pomáhat, když jeden nemohl, tak za něj něco 

udělat nebo něco - - 

A: Ne, to nešlo.  

Q: Ne.                                                                                                         

A: Ne. To jak se zjistilo, buď - - Nemoh dělat, tak ho, lidově řečeno, zlikvidovali a - - 

Q: Hlad jste - - byl veliký? 

A: No byl hlad. To se nedá říct, že ne.  

Q: A do kdy jste tam tedy zůstali potom? 

A: No já jsem tam byl půl roku. 

Q: Tady teď v tom kmenovým táboře. 

A: V tom kmenovým, ano.                                                                                                         

Q: A jak jste se dostal odtamtuď? 

A: A vodtamtaď vybírali, to jsem prošel první transport smrti.  

Q: A jak vybírali vodtamtaď, to šlo taky zase taková ňáká selekce? 

A: No to už - - to nás vodtamtaď šlo přes 2000.  

Q: Čili to bylo až v roku 45? Až v lednu 45? 

A: Ne, ne, ne, ne, ne. Začátkem 44.  

Q: To vás bez výběru - - 
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A: No prostě likvidovali tábor. Jo. Tak jste dostala jednu deku, jedny dřeváky a do tý 

zvaný mici (ph.), do tý čepice,  půl kila žita. No. _____ nás to _____ to nás naložili 

do těch prasečích vagónů. Na každom tom vagónu stál jeden s automatem na 

_____ taky automat, jo, a po dvouch kilometrách, hloubkaři rozsekali lokomotivu. 

To udělali tak 10 krát za sebou. Pak nás z těch vagónů vyhnali, ven, a šli jsme 

pěšky.                                                                                                         

Q: To jste byli pořád ještě na polském území? 

A:  To už jsme byli na polským, ne, to už jsme byli v německu. 

Q: V německu. No a kam vás vedli?  

A: Do Buchenwaldu.                                                                                                         

Q: Jak dlouho jste byli na cestě?  

A: 14 dnů.  

Q: Tak to by za to stálo, aby ste nám něco pověděl o tom pochodu. 

A: No, to se šlo - - nás objížděli na koních, jo, - - 

Q: Ti hlídači?                                                                                                         

A: No to byli Němci, ne hlídači. 

Q: Němci. No já myslim, Němci, co vás hlídali.  

A: No. Kdo byl neschopnej, tak do příkopa, zastřelit. Jo? 

Q: Jak jste jedli na cestě?  

A: No to vás, -- počkejte. Já vám řeknu to přesně, jak voni to dělali. Voni, když se 

blížilo k večeru, tak nás zaháněli na velikou louku. Voni měli přece sebou stany, 

voni měli všecko. Jo, kuchyň. Vobklíčili to a reflektorama osvěcovali to ležení. 
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Kdo se zdvih, tak pustili palbu z kulometů. A to sme, to sme leželi na zemi a 

každej malej plácek trávníku, to bylo do rána vykousaný. A po pátom dnu přijeli a 

dávali nám herinky. Víte co to je? 

Q: Co vám dávali? 

A: Slaný ryby, no ty herinky, jo. 

Q: Herinky.                                                                                                         

A: Jo. No kdo to sněd, tak nepřežil.  

Q: To bylo jediné co jste fasovali? 

A: To jsme dostali, ano. 

Q: Chleba jste nedostali? 

A: No chleba jsme dostávali, jak jsem říkal, z těch, z tý jedný veky na šest kousků, jo. 

Nic pít. 

Q: Jaké bylo počasí? Byla zima? 

A: No tak počasí, to - - 

Q: Eště byla tráva jste řikal, že?  

A: To ještě byla tráva, ano.  

Q: Ano. Byly velký ztráty tou cestou? Hodně umírali lidé?  

A: No, vyšlo nás 2000, přesně nemůžu odhadnout, to, a jestli nás tam přišlo tak 600, 

700.                                                                                                         

Q: Ano. 

A: To vám nemůžu přesně, přesně nemůžu tu sumu vyčíslit, to - - 

Q: A ti co byli kolem vás, na tom koni, to byli eses (ph.)? 

A: Ne.                                                                                                         
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Q: Ne.                                                                                                         

A: Ne, ne, ne, ne.  

Q: Taky vojáci: 

A: To byl wehrmacht. 

Q: Wehrmacht. Procházeli jste někdy ňákými německými vesnicemi?  

A: To jsme procházeli. To ano.  

Q: A co ti lidé? Nikdy nikdo vám nic nedal? 

A: Ne. Nikdo nic.  

Q: S nikým jste nepromluvili. 

A: Ne, ne, ne. To, to nebylo možný. 

Q: Možný.                                                                                                         

A: Já vim, že bylo zvláštní takový komando, který ty mrtvý sbírali, no vykopali jámu, 

zahrabali a postupovali dál. 

Q: V jakým ste byl osobně stavu? Po tomhletom transportu? Moh jste ještě chodit?  

A: No to sem moh ještě, no to sem furt moh. 

Q: Přišli jste do toho Buchenwaldu, teda už v značn - - tedy více méně jen polovina, 

jak jste řikal. 

A: Ano, ano. 

Q: A co tam potom. A tam vás vězňové už ňákým způsobem - - 

A: No tam ste šla na tak zvaný odvšivení - - 

Q: Ano.                                                                                                         
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A: Jo, probíhali koupelnou, hadry ste musela sundat, ty šly do tý páry tak zvaný, 

protože tam bylo nemoci se vším. Nemožně. No a tam už spíš se tak vo nás, to už 

bylo něco jinýho tam.                                                                                                         

Q: Rozdělili vás mezi ostatní vězně na bloky nebo jste zůstali - - 

A: Ne, na bloky, mezi ostatní na bloky. Tam byli Poláci, Francouzi, Němci, Řekové, 

Poláci, Rusáci. 

Q: Byla tam ňáká táborová samospráva? 

A: Tam byla, ano.                                                                                                           

Q: Jaký měla vliv? Měla možnost ňákým způsobem zasahovat do táborového života? 

A: No to nemohla. Vždyť tam byl přece Zápotockej vězněn taky. 

Q: To ano.                                                                                                         

A: A jenže to sand se nezakládá na pravdě vůbec. Dyť von byl tlustej jak - - 

Q: No jak to, že se to nezakládá na pravdě? Byl tam. 

A: No byl (pousmání).                                                                                                         

Q: Ano. A tam ste znovu byli zařazeni do práce? 

A: Ano. Tam sme chodili do kamenolomu. 

Q: Kam? Do kamenolomu? 

A: Do kamenolomu. Jenže tam byly posmrtný schody, těch bylo 240 a za mě už tam 

byly lanovky. To už nenosili ten kámen na ramenu. Tak dlouho - - No pad, no tak 

ho zastřelil pochopitelně. Když už už nemoh. 

Q: Tak vy jste tam nosili kámen nebo sbírali, lámali? 

A: Tloukli ten kámen. 

Q: Ano.                                                                                                         
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A: Nakládal se na vozejky a tou lanovkou šel nahoru. A tak zvanej drtič, jo. Přeci 

jestli je vám známo, tak tam byly fabriky hrozný, tam už měli tenkrát atomovou 

pumu. Kolik scházelo Hitlerovi? Jestli čtyři měsíce do atomový pumy. Tam jsem 

prožil největší hrůzu, první bombardování. To bylo přesně na můj svátek, 13. 

června. 

Q: 13. června? 

 A: Jo, no to já jsem Antonín (pousmání). 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Houkaly alarm, jo, no tak se přestalo pracovat, jo, každej si vleze do chládku, to 

bylo prostě povolený, to no skovat. A pak houkaly alarm. Těch prvních 70 mes 

(ph.), poč – stačili zpočítat na obloze. Jenže tam nemohli sletět níž a wehrmacht 

byl na vysokom kopci a byly tam flaky (ph.) děla, tak to bombardovali z tý vejšky. 

Tábor stál v půlce, tam byly roztřískaný vokna jenom - - Frabriky, nemocnici, 

všecko rozmlátili tam. Jo a v tom bunkru jeden, ten velitel tábora, nevim jak se 

jmenoval, to byl eses (ph.), tam zahynula jeho dvě děti, matka, otec a žena. Ten 

bunkr dostal přímej zásah. 

Q: To se opakovalo častěji, to bombardování? 

A: No to bylo jednou, jsou to tam prožil. 

Q: Vy jste to prožil jen jednou. 

A: Jenom jednou. A my jsme vodtamtaď utekli, no každej utíkal, ne. 

Q: Utekli jste z toho pracoviště? 

A: No z toho pracoviště. Protože to bylo hlídaný vlasovcema (ph.). To byl generál 

vlasuv (ph.), tenkrát _____ tak ruská armáda tam hlídala. Ta hlídala Buchenwald. 
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Ty nosili černý uniformy nasobě. Akorát jsme zaslechli jak křičel: „_____„ Jo,no a 

už to lítalo. Pak jsme se dostali za les, na takovou louku, to nás bylo hodně teda. 

No co byli v tom lomu, co dělali. Tam zahynuli ty kluci Procházkové, při 

bombardování a ten Zikmund, takže sme vostali dva už jenom. Ty při tom 

bombardování zahynuli, ano.  

Q: Vy jste říkal, že vás tam hlídali vlasovci (ph.).  Věděl jste něco o nich? Za jakých 

okolností nebo jak to, že rusové vás hlídají? 

A: No to jsme nevěděli. 

Q: Ne.                                                                                                         

A: Ne.                                                                                                         

Q: S nima nikdo nepromluvil? 

A: Ne. Žádnej do styku s nima nepřišel. 

Q: Ne. A v tom Buchenwaldu, ten řád, ten režim toho tábora byl lepší než 

v Osvětimi? 

A: No tak lepší byl. 

Q: A v čem?                                                                                                         

A: Lepší byl, no ne, že zas tak - -  Prostě tam kdo utek, jo, tam u brány byli - - tam 

měli čtyry lední medvědi. No a kdo utek nebo tak, tak ho strčili tam. To sem viděl 

osobně. Popravovali 12 Rusů. 

Q: Prostřednictví těch medvědů nebo? 

A: Ne, ne, ne, ne, ne. To byla vzpoura ňáká tam, protoře Buchenwald tenkrát už byl  
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- - Tam bylo  takový podzemní hnutí, že měli Buchenwald bombardovat Rusáci, 

jenže ty křídla, ty perutě je předešli a bombardovali američani. Buschenvald 

bombardovali černoši. To sme se dozvěděli pak. 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Protože my sme se dostali z těch lesů ven na takovou louku domua ty - - 

Německá ta obrana to byli přece Hitlerjungen, to ne, to se nedá říct, ty nosili 

takový krátký pušky, uniformy, no ten místní _____ na tý, jo, a ty nás přivedli ke 

starostovi. 

Q: Počkejte, zatím jsme ještě v Buchenwaldu. 

A: No to jsem, vždyť říkám, že to bombardovali _____ 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Každej utíkal kam moh, protože to nebylo možný. A přivedli nás ke starostovi, tý 

obce, a ten nám každýmu dal _____ šest brambor vařenejch. 

Q: Kolik vás asi bylo? 

A: Tam nás bylo tak 40 u něj. 

Q: Ano. Takže vím, že tam uteklo lidí dost. No a to byli dospělí. Kterej moh už - - a 

z těhlech mladejch nikdo. 

Q: A ti Rusové, co utekli, jak jste říkal. To utekli při příležitosti toho bombardování? 

Nebo?                                                                                                         

A: Ne, ne, ne. To byla v táboře byla ňáká ta vzpoura. 

Q: Aha.                                                                                                         

A: Tak to sme vedenej apel byl na nádv - - na velkom nádvoří. Tam bylo 12 šibenic. 

A celej tábor pro výstrahu se musel dívat na to. 
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Q: Ano. Co provedli v té vzpouře? 

A: To nevim, to nevim. To sme se nedozvěděli. 

Q: Ano. Co ste cítili, když ste věděli, že někdo něco chystá? Fandili jste jim, ne? 

Nebo vy ste to předem netušili nic? 

A: No tak, to sme netušili nic. 

Q: Ne. Tak a potom jste se vrátili teda sami zpátky do tábora. 

A: To nás přivedli voni zpátky do tábora. 

Q: Když skončil ten - - 

A: Ano, ten nálet. _____ furt přes tu bránu, no a tam stál ten velitel tábora a ten tam 

nikomu, nikomu nic. 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Když mu zahynula ta žena a ty děti, otec a matka v tom bungru, jo, a pak jak to 

sbírali, to byl nepříšernější vzhled. To všecko dávali na to nádvoří. Ty mrtví při tom 

bombardování a polejvali to vápnem. A to tam leželo 14 dní. 

Q: Ano. Ale příští den potom pokračovala - - Zase jste dál pracovali v kamenolomu? 

A: No to už jsme nepracovali.  

Q: Ne.                                                                                                         

A: Ne, to už sme nepracovali. Ten tábor likvidovali zas. 

Q: Aha.                                                                                                         

A: Vostal, protože tam byla pokusná nemocnice. Ženě třeba vyoperovali prso, učili se 

na tom ty německý doktoři. 

Q: Je to - - O tom jste věděli, že to tam je ta pokusná nemocnice? 

A: No to sme věděli.  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Antonín Hlaváček  45 
June 20, 1997  

 
Q: Ano.                                                                                                         

A: To jsme věděli. 

Q: Ale ňáké podrobnosti - - 

A: Ne.                                                                                                         

Q: Neznáte. Ne.                                                                                                         

A: To ne, to ne.                                                                                                         

Q: Ne. Takže, když se Iikvidoval tábor, tak bvla další evakuace?  
 
A: Další evakuace, další transport smrti.  
 
Q: Ano. Všichni dohromady nebo to byl rozdělené na několik skupin?  
 
A: Ne, ne. Všicky pohromadě. Vostala tam nemocnice, akorát co byli neschopní, tak  
 

vostali tam a vostatní všecko šlo pryč.  
 
Q: Ano. Tak popiště, jak jste šli?  
 
A: No to samý jako bylo tam. Jedny dřeváky , jednu deku navíc a půl kila žita.  
 
Q: Nic jinýho? Ani chleba jste nedostali?  
 
A: Ne, ne. Nic takovýho ne. Nic. To sme to, to nebylo daleko, to sme se dostali do  
 

Grossrosen.                                                                                                           
 
Q: To už bylo v roce 45 nebo ještě 44 ?  
 
A: To už se táhlo roku, koncem 44. To byl konec.  
 
Q: A to jste byli taky tak dlouho na cestě?  

A: To sne nebyli. To jsme byli asi sedum dní.  

Q: Taky celou dobu pěšky? 

A: Celou dobu pěšky, ano. Přece ty perutě těch _____  se stahovaly. Čím blíž se  
 
     blížily k tomu táboru, tak ten tábor evakuoval, Iikvidovali ho. Jo?  
 
Q: Ano. Byli jste ale ještě zesláblejší, ne? .  
 
A: To jsme byli, ano.  
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Q: A zase s těch - - s těmi stejnými důsledky, kdo nemohl dál - - 

A: Tak zase zlikvidovali. 

Q: Čili to už bylo v zimě, řikáte, že to byl konec 1944. 

A: No to byla zima, ano. 

Q: Tak to bylo ještě mnohem horší. 

A: To bylo horší, no. Jenže tam jsme byli v tom Grosserosen týden. To byl samotnej 

blok, tam nás nahnali. 

A: Jen vás t toho Buchenwaldu? 

A: Jenom ten transport, co šel z toho Buchenwaldu. 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Kolik přesně, to nevim, to vám nemohu říct. No to potom tejdnu zase dál. No když 

ty fronty se stahovaly furt. Tak zase likvidace tábora. A jedno můžu říct, že pravej 

Němec, dobrej Němec. Nejhorší byli ty sudetský Němci a Němci, praví Němci, ti 

spíš pomohli než ty - - 

Q: Můžete říct ňákej případ, jak - - 

A: No jak případ. Třeba jel, třeba nakole, objížděl a schválně vyhodil něco z kapes. 

Z brašny třeba. No tam byl třeba kousek salámu. A ty cítili s těma - - ty věděli, že 

už se blíží konec války - - 

Q: Ano. Stalo se to víckrát, že vám takhle někdo něco pomohl? 

A: No to jenom některej z nich. Ne všecky. 

Q: Ne.                                                                                                         

A: Ne, to se nedá říct. 

Q: Vodili vás vesnicemi nebo spíš kolem vesnic? 
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A: No přes vesnici. A zas na tu louku a zas přes a zase tam. Přes noc to 

netransportovali, jedině přes den. 

Q: Zase měli ty reflektory: 

A: No zase, no. No to už sme leželi ve sněhu. 

Q: To už jste ale tušili, že se blíží konec války? 

A: No to už jsme něco tušili takovýho. No jenže to - - 

Q: A kam jste se tedy dostali? 

A: Do toho Langeshalcau (ph.). 

Q: Jak?                                                                                                         

A: To byl Grossrosen (ph.) tohle - - 

Q: Ne a z toho Grossrosen? 

A: Langeshalcau (ph.) to byla továrna na letadla, to sme byli jen tři dni. V takový 

hale, no tam byly, a vyráběli tam prostě letadla, pak tam nebylo nic. Jenom hala 

taková. Velká.                                                                                                         

Q: Ano.                                                                                                         

A: No a tam to nahnali, dostali jsme každej chleba, jo, a ta káva, to se vařilo ze 

žaludů ňákejch, to bych vám lhal. Nevim přesně. Protože se to nedalo pít. No 

vodtamtaď sme šli, to byl třetí transport smrti do Dachau. A to vim přesně, že nás 

šlo něco přes 3000. 

Q: Vás vyšlo? 

A: Vyšlo, jo. A podle vodhadu, dneska vám těžko já můžu - - víc jak polovina byla 

pryč.                                                                                                         

Q: Zase jste šli celou dobu pěšky? 
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A: Celou dobu. A to už byl ten rok 45. 

Q: Ano. Jak vy osobně jste se cítil? V jakým jste byl stavu? Mohl jste tehdy ještě - - 

A: Já už nemoh. Nebejt to kamaráda mýho, druhýho - - Já jsem chyt silnej břišní 

tyfus. Tak ty mě tak mezi sebou nějak drželi, aby mě někdo nezblejsk, protože 

poslední kilometry mě už prej mě táhli. No tam nás dali prostě do tý nemocnice - - 

Q: V tom Dachau.                                                                                                         

A: Ano. No a můžu vám říct, že jsem pil vlastní moč po sobě, protože při tyfusu 

břišním je hrozná žízeň. A to bylo jediný štěstí. No já snad - - snad Pánbůh mě 

chránil, no já nemohu říct. Za dva dni nikdo nevěděl, jak se tam naše západní 

armáda dostala. 

Q: Za dva dny pobytu v tom Dachau? 

A: Ano.                                                                                                         

Q: Vás osvobodili? 

A: Ano. _____ naše západní armáda. 

Q: Jak to probíhalo? 

A: No jak to probíhalo. Přilít ten kamarád a povídá: „Sů tady američani.„ Tak. I na 

těch věžích nevěděl nikdo, jak se tam dostali, neikdo nevěděl nic. 

Q: Němci tam ještě byli? 

A: Byli. Ano. 

Q: Ty zajali? 

A: Ty vězňové, ne, to chtěli házet z těch věží dolů, chtěli to - - To jsem se dozvěděl 

potom, až když jsem byl u amerického kříže v tý nemocnice u nich. 

Q: Ano.                                                                                                         
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A: Jo? 

 
A: To už chtěli - -, jenže ty to zarazili. Jo? Spravedlivej trest je potvká všecky. No to 

byla moje záchrana. Jinak byl se nevrátil. Tam nás pře - - přebral ten červenej 

západoněmeckej kříž - - 

Q: Lečili vás? 

A: No, štvereček čokolády, žičku čaje a kousek močníku, protože nesměli, protože 

ten - - 

Q: Jistě.  

A: Automaticky ten žaludek by se roztrhal. Na ty jsem ležel 14 dní. 

Q: To už byla nemocnice ňáká? 

A: Ano to vod červenýho kříže. 

Q: Ano. 

A: To měl ty stanovy - - 

Q: Ano. 

A: Svoje voni. No a po 14 dnech prvním transportem nás vezli do Plzně. 

Q: Takže to už bylo po válce? 

A: To už bylo po válce. 

Q: Na autech? 

A: Ne, no ty auta tam byly lehátka, no prostě ty co byli neschopný, tak je převáželi 

v těch urnových vozech. 

Q: Čili to vezli Čechy do Plzně, ne? Nebo to už vás rozdělili podle národností? 
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A: Ne to už podle národností. V Plzni na náměstí zastavili, lidi se nahrnuli. Ten major 

vytáh pistoli apovídá: „ Jestli někdo něco podáte, tak vás zastřelím!„ No a 

vodtamtaď byl vypravenej zvláštní vlak, kterej nás vez do Prahy. No a slyšel jsem,  

 
že - - já jsem ležel, já měl 35 kilo,  _____, protože rodiče nevěděli, protože první 

transport se vrací a jestli jsem tam já mezinima to nevěděli. Akorát jestli se 

v tomhle transportu nachází Hlaváček Antonín, čekaj na něj rodiče. 

Q: Hlásili z ňákého rozhlasu? 

A: Ano, ano.                                                                                                         

Q: A vy jste to zaslechl? 

A: No ten kluk tam utíkal jeden a přišli a hned sanita, ta mě převezla do těch 

Ratiborskejch hor. 

Q: Do Ratiborskejch hor? 

A: No tam já jsem, tam já jsem bydlel, tam jsem působil. 

Q: No a co rodiče?                                                                                                         

A: No co rodiče, _____ doktor za mnou hned, přísnou dietu. To jsem byl 14 dní 

doma, matka pekla v troubě husu a někam vodběhla. Já jsem vzal, půlku jsem jí 

sněd a jsem tady pořád. To bylo štěstí. 

Q: A jak se, co ostatní členové vaší rodiny, nikomu nikdo - - 

A: Nikde nikdo nebyl, ne. 

Q: Jak si to vysvětlujete? 

A: No jak se to vysvětluju, no tak, já prakticky, lidově cikán nejsem. Moje matka se 

menovala Procházková za svobodna, mý matky matka ňáká, pra, pra, pra neboť, 

těžko vám to budu dneska vysvětlovat, jo. 
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End of tape 1 
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Tape 2 
 
 
Q: Tak eště se zkusíme vrátit, vy jste tam mluvil o třech příhodách, kde vás and - -

andělíček zach - - zachránil. Ta první byl s tím lékařem, který vás vyhodil 

z marodky těsně před tím než ji zlikvidovali. Třeba by jste si ještě na ňákou 

podrobnost z toho vzpomněl. Jak vám to ten lékař řekl, jestli jste tehdy věděl, proč 

vás pouští ven? 

A: To sem nevěděl.  

Q: Nezazlíval jste mu to náhodou, že vás nevyléčil?  

A: Ne, ne.                                                                                                         

Q: Ne.                                                                                                         

A: Pak, když jsem se dozvěděl, že to, tu nemocnici spálili - - 

Q: Tak jste si uvědomil - - ano. 

A: Takže von pocházel Ratiborskejch hor taky. Přímo.  

Q: Ale neznali jste se. 

A: Ne. Von podle ména, potom když jsem mu řek meno - - 

Q: Tak pochopil, že jste vlastně - - 

A: Tak pochopil, kdo to je.       

Q: Tak pochopil, že jste vlastně rodáci.  

A: Ano.                                                                                                         

Q: Myslíte, že by vás byl zachránil i jinak? Možná ano. 
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A: No to kdyby nevěděl to méno, že to sem já, že pocházim z těch Ratiborskejch hor, 

tak asi těžko.  

Q: Ale udělal to každopádně. 

  
A: Udělal to, ano.                                                                                                         

Q: Proto nám tady můžete něco povídat. No ten druhej případ byl, to bombardování 

v kamenolomu. To možná by ste mohl trošku popsat, jak to vůbec - - jestli - - jako 

to bylo, když začal nálet, tak co, co Němci udělali? 

A: No ty se poskovávali všecky. 

Q: Ty tam měli kryty. 

A: Ty tam měli kryty, ano.  

Q: A vo vězně se nestarali. 

A: Akorát ty vlasovci byli na těch věžích. 

Q: Co ty byli?                                                                                                         

A: Ty byli na těch věžích furt.  

Q: Ty byli na - -                                                                                                          

A: I při bombardováni. 

Q: Ano. A ti taky zahynuli, někdo z nich? 

A: Ty tam zahynuli. 

Q: Všichni? Takže vy jste utíkali a viděli jste, že jsou tam zásahy, že ti ostatní lidé byli 

zasaženi? Při tom bombardování nebo potom jste to zjistili? 

A: No to až potom. 

Q: Potom.                                                                                                         

A: Když jsme se vrátili zpátky na ten tábor. 
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Q: To už mezi tim jste byli u toho starosty. 

A: Ano, ano.                                                                                                         

 
Q: Ano. No jo. A potřebí jste mluvil o tom tyfu. Že jste ho dostal v tý době, když jste 

se ještě mohl zachránit. Tak jak to - - Možná, že by ste nám trochu řekl, jaká byla  

nemocnice červeného kříže, jak vás - - odkuď vás do ní naložili, kdo tam 

obsluhoval, jaký to tam bylo? 

A: No z toho tábora nás přenášeli na nosítkách. Jo, to obsluhovaly sestry 

mezinárodního červenýho kříže. 

Q: Byl jste v bezvědomí?  

A: Já jsem nebyl v bezvědomí. 

Q: Ne.                                                                                                         

A: Při smyslech jsem byl, ale jenže vysláblej hrozně. Akorát, že jsem chtěl hodně pít, 

ale doktor povídal: „ Ne, to nesmíš! Napít se nesmíte!„ Malou lžičku a čtvrtku 

čokoláda malý a to bylo všecko než to tělo připravili do normálního stavu. A ještě 

bych se rád vrátil k tomu Buchenwaldu.  

Q: K čemu? 

A: K tomu Buchenwaldu.  

Q: Ano.  

A: Tam byla tak zvaná kantina. Jo. Kdo pracoval, tak dostal ty táborový poukázky, za 

ty poukázky se moh koupit jedině šnečí salát, salát ze šneků, a nebo ze řípy 

marmiláda. Jinak tam nedostal nic.  

Q: Aha. A to se - - Ty poukázky se dostávaly podle výkonu? 

A: Podle výkonu práce, ano. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Antonín Hlaváček  55 
June 20, 1997  

Q: Takže vy jste dostával? 

 
A: Dostával. Ano. I ty další, to ty kluci byli naživu ještě, než bylo to bombardování. 

Neřikám, v tom táboru se koupil jen šneččí salát a - - 

Q: To vám rozdávali každý den po práci? 

A: Ne, ne. To bylo jednou za týden vždycky. 
 
Q: A kolik? Co to asi obnášelo?  

A: No to byly, byly táborový poukázky, jako dřív se u Jáchymovskejch dolů dávaly, 

ne, něco takovýho podobnýho. Prostě taková stvrzenka, že na tu si moh koupit 

v tý kantině tydlety, co vám řikám já.  

Q: Takže trošičku proti tomu hladu, to přece jenom pomohlo.  

A: No trošičku to pomohlo - - 

Q: Ne moc - - 

A: Ne moc, ale trochu jo.  

Q: Vy jste měl za týden trochu šneččího salátu a marmelády - - 

A: No pak tam zavedli tak zvanej ženskej ten, kam mohli pouze kápové - - 

Q: Ženskej tábor, ano? 

A: Ne, to byl prostě, kde - - 

Q: Harém,  jste říkal. 

A: Harém, ano, ano. Kam mohli pouze voni. Ten blokovej, lágrkápo - - 

Q: Vy jste skončil, že tam zavedli, zvláštní - - To byl zvláštní tábor?   

A: Ne, ne - - 

Q: Nebo barák? 

A: To byl barák jenom. 
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Q: Jeden barák, kde byly ženy - - 

A: Ano.                                                                                                         

 
Q: Prostitutky - - 

A: Ano.                                                                                                         

Q: Nebo co - - 

A: Ano, ano, ano. 

Q: A kde je, odkaď je vzali? To bylo z vězeňkyň? 

A: No to vězeňkyně, no vzaty z vězení. Polky, Němky, Židovky taky. 

Q: Ty vybrali nebo se hlásily? 

A: To si vybrali voni, ano. 

Q: A ti kápové měli nějaký poukázky na to nebo ty tam mohli chodit _____? 

A: No ty tam mohli _____, no ty tam chodili jednou za týden snad. Aby víc byli 

průbojný, aby víc mohli ubližovat. 

Q: Měl jste možnost s některou z těch žen mluvit? Ne. 

A: No to mužu říct, protože voni nám tam házeli chleba. Těm měnším. Ne starým, ale 

těmhletěm mladým. 

Q: Z okna nebo vodkaď? 

A: Z vokna.                                                                                                         

Q: Házely.                                                                                                         

A: To bylo vobehnaný drátem takovým, ale vokna zamřížovaný neměly, nic.  

Q: Jo.                                                                                                         

A: Takže ty jsem viděli. 

Q: Taky vám někdy hodily kus chleba? 
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A: Taky. Vždyť my jsme tam - - Ty fasovali bílej chleba, prvotřídní jídlo, no tak podle 

mýho, že měly nadbytek toho všeho.  

 
Q: Ano. No tak to taky je informace. Ještě něco by jste si z té doby minulé 

vzpomněl?     

A: No tam už - - Tam se, to si vzpominám, tam jsem byl, to byl ňákej Beran, ten byl 

na ústřední výboru v Praze tajemníkem, ten tam byl taky zavřenej, v to dobu to byl  

politickej, to byl komunista, jo. Já vim, že po válce, kolikrát jsem byl u něho 

v Praze. Vo mě chtěl dosta do škol nebo na vyšší místa, abych se dostal někam a 

já jsme nechtěl.  

Q: A když jste přišel do toho Buchenwaldu a byl tam ta samospráva, byli tam taky 

Češi v té samosrpávě, nepomohli vám někdy v něčem nebo nenabídli vám tam, 

eště v táboře, ňákou pomoc? 

A: Ne. S nima jsme se nedostali do styku nikdy. 

Q. Ne.  

A: Ne.  

Q: Ale věděli jste o nich? 

A: To byl táborová taková sekce prakticky, jo, tam se k nim nikdo nedostal. 

Q: Dobře. Tak my jsme tedy - - pokud eště nechcete něco jinýho, tak už jsme se 

dostali, když jste byl zpátky v Praze. Respektive už jste byl zpátky u rodičů.  

A: To už jsem byl u rodičů, ano.  

Q: Eště jste se léčil? Po návratu?  

A: Půl roku.  

Q: V nemocnici nebo doma? 
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A. Ne, doma.  
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Q: Chodil k vám lekař? 

A: Pravidelně dvakrát v týdnu.  

 
Q: Ano.                                                                                                         

A: Vždycky prohlít, voposlouchal. 

Q: Měl jste ňákou chorobu nebo jste byl jenom zesláblý?   

A: Ne zesláblej, vysílený tělo, no.  

Q: Ano.  

A: Jinak nic, jinak - - řikám, po těch 14 dnech, když jsem sněd půlku husy tak - - 

Q: Tak s vám nic nestalo. 

A: Se mi nic nestalu a pak už pravidelně, protože jsme fasovali vod mezinárodního 

červenýho kříže ty balíčky, ošacení a takový různý věci.  

Q: No a potom, jak jste pokračoval v životě? Jistě to taky na vás taky zanechalo 

určitou stopu. V mysli, jako ten celý prožitek. Šel jste potom do ňáký - - někde jste 

pracoval?  

A: Pak jsem se zapojil do práce.  

Q: Co jste dělal? 

A: Prvně jsem dělal u lesů. 

Q: Pořád jste byl v místě u rodičů? 

A: Tam jsem byl, pak jsem se oženil, přestěhoval jsem se tady za Roudnicí do 

Doksan. 

Q: Ano.                                                                                                         

A: Kde jsem měl dvě děti. 
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Q: Co jste měl?  
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A: Dva kluky.                                                                                                         

Q: Dva kluky.  A co jste dělal? 

A: No, a jezdil jsem do Lovosic do zaměstnání. 

Q: Kam jste jezdil?  

A: Do chemičky. Do Lovosic.  

Q: Ano. Setkal jste se někdy takhle po válce doma nebo tady potom v těch 

Doksanech s ňákým nepřátelstvím ze strany místních obyvatel? 

A: Ne.                                                                                                         

Q: Ne.                                                                                                         

A: Ne.                                                                                                         

Q: Máte nejlepší zkušenosti jenom. 

A: Nejlepší vzpomínky, ano.  Ne, nemůžu říct. Protože každej podle vyprávění mě 

litoval ne, aby mi ještě ubližoval.  

Q: Ano.                                                                                                         

A: Tak to se nedá říct, že by - - i s těma co se vrátili, ten Strnad, a ten Beran ten byl 

v Praze, sloužil na Pankráci jako policajt, jo, u toho jsem byl třikrát, u toho Berana 

jsem byl asi pětkrát, jenže těď jsou všicky po smrti už.     

Q: To byli muži, co jste se s nima vrátil? 

A: Ano. To byli muži, který už tam byli ve věku.  

Q: Ano.                                                                                                         

A: Jim bylo přes 30, 35. 

Q: A vy jste mně ještě říkal takovou jednu příhodu, která vás tedy potkala. To by jste 

měl taky ještě pop - - popsat trošku. Že jste se ještě jednou dostal do vězení? 
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A: Jo, teď po válce, jo? 
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Q: Po válce, ano? 

 
A: No, to jsem se měl před svojí manželou vyjádřit, že ji zastřelim a všecky 

komunisty postřílim.  

Q: A někdo vás udal? 

A: Někdo měl udal, ano. 

Q: A víte, kdo to byl? 

A: To nevim.                                                                                                         

Q: A jak to proběhlo? Přišli pro vás a ______ 

A: No přišli pro mě, zavřeli mě, to jstem byl na STB, v Litoměřicích, no tam jsem byl 

půl roku, vodsoudili mě na čtyry roky do Jáchymova. No to bylo _____ To je - - 

Q: To bylo po 48 někdy? 

A: Po 48.  Po měně už. 

Q:Tak po 53. 

A: Po 53.                                                                                                         

Q: A odkroutil jste si ty celý ty čtyři roky? 

A: Celý tři (přeřeknutí) celý čtyři, ano. 

Q: Kdyby jste to měl srovnat s těmi tábory, který jste prožil za války. Je to nějak 

srovnatelné? 

A: No to se nedá srovnat. To se nedá říct. 

Q: Tady jste se nebál, že by jste přišel o život? 

A: Ne.                                                                                                                  

Q: Ne?                                                                                                         
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A: Ne.                                                                                                           
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Q: Ne. Ale práce byla strašná? 

 
A: No byla strašná. Tam podle práce jste dostal _____ tam to na tři stravenky. 

Jednotka, dvojka, trojka. Na tu trojku to nesněd. To dostal máslo, špek, mlíko, to 

se nedá, že snad poválečná doba – V kriminále nebyl hlad. Kdo dělá tak - - 

Q: Ano.  

A: Nebo, kdo nechtěl dělat, tak se měl špatně. 

Q: Ano. A dalo se to splnit na ten - - na tuhlenctu nejvyšší normu?  

A: No tak tam nebyly snad ňáký normy, to se nedá říct.   

Q: Nebo - - 

A: Protože tam byl uran, já jsem převážně dělal na uranu  - - 

Q: A bylo možný dostat tuhlenctu nejvyší normu, kterou jste říkal, že to nesněd? Bylo 

to možný? Bylo to - - 

A: Bylo to možný, ano. 

Q: Dostal jste to někdy? 

A: Dostal, ano, já jsem tu trojku měl furt.   

Q: Ano. A možnost psát a návštěvy, to bylo možný? 

A: To bylo možný, ano. Všecko bylo možný. Balíčky. Jenže tam nebyly potřeba 
balíčky.                                                                                   
 

Q: Všecko jste si to vodkroutil. 

A: Všecko, ano.  

Q: A když vás propustili, vrátil jste se zpátky do těch Doksan? 

A: Ne, to už jsem byl rozvedenej.  
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Q: To jste byl rozvedenej. 
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A: No vod tý doby jsem byl sám.                                                                                    
 
Q: Kdy jste přišel sem? Tady do _____ 

A: Tady jsem 14 rok.  

Q: Aha. A co jste tady potom dělal? 

A: To jsem dělal u statku jako pokrejvač. Prošel jsem kurzem a dělal jsem u statku 

jako pokrejvač. Seznámil jsem se s touhletou, no a pak jsem si jí vzal. No a to je 

celej život.  

Q: A zas ještě máte čtyři děti. 

A: Zas má čtyry děti.  

Q: (Pousmání). Takže dohromady šest. 

A: Šest, no. No jeden se mi zabil na vojně - - 

Q: Ano. Jste s nima ve styku i s těmi dětmi z toho prvního manželství? 

A: S tim jednim jenom.  

Q: Ne. A tyhle jsou ještě malý. 

A: Ty jsou malý. 

Q: Už jste v penzi?  

A: Co? No ježismarja, vždyť je mi 71. 

Q: No tak ještě, no tak ještě někde trochu pracujete nebo jenom na svým domku?  

A: No tak, tak někdy jo ještě.  

Q: Pane Hlaváčku, já vám zatím děkuju. 

A: To je všecko. Víc vám k tomu nemůžu říct.  

Q: Možná, že se vás bude chtít zeptat paní Jana na něco?  
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End of tape 2 
 
Conclusion of interview. 
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