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Takže dobrý den. 

Dobrý den.  

Můžu se vás zeptat na vaše jméno? 

Ano, jmenuji se Dalibor Dostál.  

Kdy jste se narodil? 

Čtrnáctého desátý devatenáct set třicet tři tady v Terezíně v tomto domě.  

Byli jsme u vás před několika měsíci a vy jste nám vyprávěl vaše zážitky hlavně z období druhé 

světové války, a přijeli jsme sem za vámi znovu, abychom tyto zážitky zaznamenali na kameru pro 

Museum. Mám s sebou rovněž poznámky, které jsem si dělal během té minulé návštěvy, čili je 

možné, že se k těm otázkám budu vracet a na základě jejich klást otázky. Můžu se vás tedy zeptat 

opět na období druhé světové války zde v Terezíně. Na pár otázek? 

Ano.  

Kde žila vaše rodina v období před válkou, vlastně koncem třicátých let? 

Otec postavil, tady se stavěla celá ulice, nějakej stavitel to stavil, takže jsme si koupili nebo rodiče 

koupili tento domek a dostavěli ho a já jsem se tady narodil. Přímo v tomto domě.  

A kde tedy jsme, kde to bylo? 

No jsme na Krétě u Terezína, je to předměstí Terezína de facto.  

Kam jste chodil do školy? 

Do školy jsem chodil do Terezína, do města, jak do obecné, tak potom i do měšťanky, ale až po válce.  

Chodily s vámi do školy nějaké židovské děti? 

Nechodili, se mnou ne teda.  

A vůbec v Terezíně nebo v okolí, znal jste nějaké židy, kteří žili zde nebo v okolí? 

No, byli tady nějací ve městě, ve městě byl nějakej pán nebo rodina. A tady za náma na tý druhý 

Krétě byla taky jedna rodina a ti měli syna, a s tím jsem se jakž takž kamarádil, ale do školy se mnou 

nechodil, jo. Buď byl mladší, nebo tak, vždyť jsme byli děti, je to těžko, vemte si, že třicet tři, takže ta 

válka, když jsem dorůstal, tak jsem odsud odešel vlastně v sedmi letech nebo tak.  

A jak se jmenovala ta židovská rodina, jak jste zmínil, že žila v Terezíně, někde v centru? 
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Myslím si, že to byl pan Vogel, jestli si to tak matně pamatuju, protože no… 

A víte, co dělal, čím se živil? 

To teda nevím, myslím, že v tom domě byl obchod, ale jestli on ho provozoval… Ale byl tam v tom 

domě obchod.  

A měl nějakou rodinu? Manželku, děti? 

No byl ženatej, ale jestli měl rodinu, to vůbec nevím, my jsme se totiž do toho města mimo školu moc 

jako nedostávali, protože jsem mládí prožíval spíš tady, no, na tomhle tom takovým venkově, no.  

A ta rodina, která žila tady nedaleko na Krétě, jak se jmenovala, nebo jak se jmenoval ten chlapec, 

se kterým jste si hrával? 

No jestli si to pamatuju… Jmenovali se Frkalovi, ale jestli je to pravda… A bydlel tady přes můj plot, na 

ten barák je vidět od nás, až, tak vám ho ukážu, jo. Dneska tam bydlí někdo jinej, tady se to hodně 

měnilo, i když přišli lidi z pohraničí, když Němci zabrali pohraničí, tak se to sem hrnulo, a pak zas nás 

vyhnali ve dvaačtyřicátým roce pryč z celýho Terezína, no.  

A vy jste jako malý chlapec před válkou věděl, že ti Frkalovi nebo ten pan Vogel, že jsou to židé? 

Věděl jste, že jsou židovské národnosti? 

No o tom Vogelovi jsme to jako věděli dost takhle, já nevím, jakým způsobem se to takhle, buďto 

přes ten krám nebo já vám teďka nepovím, vždyť mi bylo, já nevím, šest let, žejo, sedm let, pět, 

všelijak no.  

A vzpomenete si na nějaké náznaky antisemitismu před válkou, že by třeba někdo mluvil špatně o 

tom panu Vogelovi, nebo dobře nebo jakým způsobem vlastně se lidé bavili o židech? 

To já teda vůbec ne, protože tady k nám se to skoro vůbec nedostalo, já jsem šel do školy a ze školy 

sem, a tady jsem de facto do tý… Do toho vystěhování jsem tady prožíval mládí, no, na těch šancích 

takhle tý pevnosti a to, no.  

Vzpomenete si na ten okamžik, kdy došlo k obsazení Československa německou armádou, 

vzpomenete si, kde jste byl nebo jakým způsobem jste to prožíval? 

No to si pamatuju poměrně skoro dobře, i když jsem byl tak malej, šli jsme tady na terezínskou 

křižovatku, to je prostě silnice hlavní na Německo, na Lovosice, a tam jsme stáli, s rodičema jsem tam 

stál a celá tady naše ulice, no a koukali jsme, jak jezděj německý vojáci na Prahu, no, jak to jelo, v tom 

patnáctým březnu třicet devět myslím, že to tak nějak, no… Protože tam byla benzínová pumpa a 

hospoda, tak se to takhle… Tam jsme stáli celá ulice, ono pršelo, padal sníh, bylo špatný počasí, tak 

jsme to tam takhle prožívali, nevím, jestli to bylo odpoledne nebo dopoledne.  

Vzpomenete si, jakým způsobem se dotkla okupace právě těch židovských rodin, které jste zmínil? 

To bohužel nevím, protože v tom dvaačtyřicátým, když nás odsud vystěhovali, tak jestli už se i oni 

dostali prostě jako do ghetta, začínajícího, žejo, to už nevím, protože nás odsaď, jsme se museli 

vystěhovat, prostě každej kde si našel nějaký ubytování, tady celá ulice, každej bydlel, každej jsme 
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bydleli někde jinde a my jsme tedy bydleli tady v nedaleký obci Hrdly a chodil jsem do Bohušovic do 

školy, takže tady školy zavřeli, tady tak pak nic nebylo, když začínalo to ghetto.  

Když začínalo to ghetto, co jste… Vy jste tady ještě žili v té době, vlastně když se Terezín začal 

proměňovat to ghetto? 

No to jsme tady žili až do toho dvaačtyřicátýho roku, protože nejdřív vystěhovali armádu, ta musela 

opustit město, to bylo jako první, co Němci zařídili, a do těch prostor se stěhovali ti židé, kteří 

přijížděli do Bohušovic na nádraží a chodili pěšky do Terezína a to buď kolem vily pana Fouska, to je 

jedna trasa do Terezína, vstup hlavní, a pak chodili i tady přes nás přes Krétu. Takže my jsme tady 

stáli takhle u silnice a občas jsme viděli nějakej ten transport, protože to bylo úplně jasný, oni měli 

hvězdy na kabátech, žejo, a šli buď po silnici hlavní k Sokolovně tady dolů, nebo šli tady je ještě vedle 

školy taková bejvalá polní cesta, tak protože tam škola nestála, ta se postavila až v těchhlectěch 

letech, takže jsme na ně takhle koukali, jak jdou dolů do města, jo a tam je někde ubytovali do těch 

kasáren, protože zatím bylo místo jenom v těch kasárnách, až teprve později, jak se stalo, že to město 

jsme museli opustit, tak je ubytovávali i do těch domů, kde bydleli normální terezínští občané. Kdežto 

my tady na Krétě jsme se museli sice taky vystěhovat, protože všechno, co patřilo pod Terezín, pod 

katastr Terezín, tak muselo pryč. Třeba na druhé straně je Kréta Nové Kopisty, my jsme Kréta Terezín, 

jo dneska to má jiný název, protože jsme ta středisková obec, jak to za komunistů vznikalo, takže ta 

druhá strana přes můj plot, jak mám na dvoře, tak ti tam zůstali. Ti se nemuseli stěhovat, ale my jsme 

se celá tahle ulice a částečně ještě někde dál se museli všichni vystěhovat. A zase jsme se sem potom 

tedy vrátili, no.  

Já bych tedy ještě chviličku zůstal v tom období, než vy jste se museli odstěhovat odsud, vy jste 

říkal, že jste viděl ty skupiny židů, kteří přicházeli z Bohušovic do Terezína, zmínil jste několik cest, 

kterými přicházeli do Terezína, co to je ta cesta… Nebo ta vila pana Fouska, to je kde? 

No to je tady, kdyby jste šli zpátky směrem na Bohušovice, ta právě stojí v takovým průčelí, že kolem 

ní museli vždycky absolutně jít, protože to je hlavní cesta do Terezína, jo, tam byla myslím 

bohušovická brána za Josefa druhýho když to bylo postavený, a to někdy v osmadvacátým roce, já 

nevím, to odstřelili a udělal se průchod, žejo, aby do města mohli auta, protože pak se to už takhle 

začalo modernizovat a to. No a oni se potom taky museli vystěhovat, v tom dvaačtyřicátým roce, 

kdežto ti lidi směrem k těm Kopistům, ti tady zůstali, takže to tady bylo takhle složitý. Ale všichni jsme 

se potom sešli v bohušovický škole, i ti, co tu zůstali, protože terezínská škola nefungovala, tam 

museli chodit do Bohušovic do školy. Jak do obecný, tak do měšťanky.  

Jak často jste vídal ty skupiny židů, jak přiházeli do Terezína? 

No to bych těžko posuzoval, protože nás to jako děti ani moc nezajímalo, někdy jsem se šel 

s rodičema podívat jako nahoru, tady na naší křižovatku, no a oni třeba zrovna šli, tak jsme je… To byl 

vždycky průvod, jo, jak je vedli, buď je vedl českej policajt, nebo třeba i Němec, pravidelně je vedl i 

Němec, jo, a šli dolů do města, ono tady to jde dolů, jako z kopce k Sokolovně a tam se to pak 

rozdělilo do těch kasáren, protože zrovna když přicházíte od naší strany, tak jsou skoro blízko kasárna 

jedny, jinak je to rozložený po celým městě, ty kasárna.  

Říkal jste, že je vodili buď čeští četníci nebo němečtí vojáci, jak se chovali k těm lidem v tom 

průvodu? Byl jste svědkem nějakých… Nebo jakým způsobem se chovali vlastně k těm lidem? 
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No tak to bych řekl, že jsem takový věci nikdy neviděl, protože vedl je českej policajt, ona byla policie 

a četnictvo, jo, takhle to bylo nějak, ti policajti měli zelený uniformy a četníci modrý uniformy, tak 

četníci to nevodili, vodili to policajti většinou, a německej voják, jestli to by esesák, no tak to, měli 

flintu a šel ten průvod dolů, měli kufříky a různý takový ruksaky na zádech, to si tak pamatuju, že šli 

dolů do města, tadyhle… Nebo jsme stáli jako děti na křižovatce tady nad Sokolovnou a koukali jsme 

se prostě, jak ten průvod jde dolů, no, to ono to bylo kolikrát rozdělený, protože některý šli tou hlavní 

cestou, žejo... Když přijel celej vlak, žejo, tak to byla porce lidí, tak někteří šli hlavní cestou a někteří 

šli tady přes nás přes Krétu, takhle to oni už na tom nádraží rozdělili, protože ty Bohušovice, ty byly 

normálně průchozí, odtamtud se jezdilo normálně na Prahu, když to potom zavřeli, tak se to… 

Jak vypadali ti lidé v tom průvodu, vzpomenete si, jak byli staří například? 

No byl to takovej mišung, když to řeknu česky, prostě byli starý i mladý a vypadli dobře, protože 

začínala válka, takže ještě nebyl takovej žádnej, co potom tady prodělávali v Terezíně, že nebylo jídlo 

a takový věci, už to bylo potom s nima horší… Ale prostě… Ti, co přijížděli takový ty první transporty, 

tak ti byli takhle, ještě dobře vypadali, oni snad i ti další, protože oni si pak postavili tu dráhu 

z Bohušovic do Terezína, a tak to už jsem tady de facto nebyl, protože mezitím nás vyhnali, 

odstěhovali jsme se pryč, a to už pak, když to začalo bejt takový jako drastičtější, tak sem jezdili tím 

vlakem jako až do města. Přímo do tý hlavní ulice, která vede, to je taková průchozí, když se 

podíváte… On ten Terezín je postavenej, že jsouo všecky ulice do pravýho úhle, jo, takže z jednoho 

konce vidíte na druhej, takže tak to tady je. 

Viděl jste, že by někdo z toho průvodu už nemohl, byl starý, nebo naopak velice mladý a byl třeba 

ponechán na místě nebo nesen nebo něco…? 

Ne, to ne, to byl právě začátek, takže tyhlety, to jsme neviděli, říkám, vypadali ještě dobře, byli 

oblíknutý, všechno to pak vevnitř tady už jsme potom neviděli, protože… I když jsem do toho 

dvaačtyřicátýho chodil do školy, do května, protože pak zavřeli školy a museli jsme odsud pryč de 

facto.  

Vzpomněl jste, že nesli zavazadla, vzpomenete si, jestli těch zavazadel nesli hodně, jestli byli 

ověšeni zavazadly nebo měli nějaké menší, vzpomenete si, kolik toho mohli mít s sebou? 

No to zas tak dalece ne, protože hele, mně bylo sedm let, nebo tak nějak… Vím, že nesli třeba kufřík 

nebo ruksak na zádech, jestli měl někdo dva kufříky, to zas záleželo asi, když ten transport někde 

začínal, co jim dovolili zřejmě, no.  

Já vím, že jste byl poměrně ještě malý chlapec, ale vzpomenete si třeba, jestli ten průvod byl 

hlučný, jestli tam byl křik, nebo jestli to bylo potichu, vzpomenete si na nějakou atmosféru toho? 

No spíš to bylo takový klidný, prostě, no prostě šli, no… My jsme to jako děti tak nevnímali, běhali 

jsme tady po ulici, a když zrovna šli, tak jsme běželi takhle nahoru, na tu křižovatku naší a koukali 

jsme se, jak to… Pak nás to omrzelo a zase jsme šli lítat tady po tom, nebo po šancích, žejo, na ty 

hradby, já říkám šance, ale ono prostě to jsou hradby, žejo, nebo… Tomu říkaj.  

A co vám třeba říkali rodiče k těm průvodům? 
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No tak ti už věděli, o co šlo, protože to už se i v rádiu jako vysílalo, že prostě tady Terezín bude jako 

evakuovanej, celý město, a že s toho udělaj nějaký ghetto židovský a takže pak už jsme věděli, že 

musíme pryč. Protože já nevím jestli, no prostě buďto to udělali Němci nebo ta židovská rada, ono 

něco takovýho bylo, že odhadli každej barák a každá rodina dostala prostě za svůj dům peníze, jo. 

Takovej odhad byl a potom, po válce, když skončila válka, tak to už jako to, musely se zase ty peníze 

vrátit, aby rodiče ty baráky dostali zpátky, jo, a ty peníze byly na takzvaných vázanejch vkladech, čili 

to leželo ve spořitelně a nesmělo se na to, nebo nikdo na to nechtěl moč sáhnout, protože se furt 

věřilo, že válka skončí, takže se sem zase vrátíme, žejo, já tím, že jsem – to teda odbočím – bydlel 

v těch Hrdlech, jo… 

Zůstaňme tedy ještě chviličku před tím, než jste museli odjet, když jste byl svědkem těch průvodů, 

scházeli se místní lidé, aby sledovali ty průvody nebo nějakým způsobem třeba přicházeli do 

kontaktu s těmi lidmi, kteří takto přicházeli v těch transportech? 

To vám nepovím, to já nevím prostě tohle to… 

Nebo viděl jste, že by někdo něco někomu dával? 

No neviděl, ale říkalo se to, že občas někdo něco hodil takhle do tý cesty, aby si to mohl někdo 

sebrat, ale nevím, oni už se lidi báli, žejo, tak takovýhle detaily to už já zase nevím, protože… 

Kromě toho, že jste vídal ty transporty, viděl jste ty židovské obyvatele, nově příchozí obyvatele, ve 

městě? Když jste chodil do školy? 

No když jsme do města mohli, tak jsem je viděl, chodili po městě, hvězdu měli na kabátě, žejo, a 

pohybovali se i volně. Některý jestli měli i nějaký povolení, to já nevím, ale prostě byli vidět, no… A 

oni měli potom i svoje peníze, takže to se pak všecko změnilo v tom městě. To jsme my se pak 

dozvěděli až po válce, nakonec v muzeu je to tam vystavený, jaký ty peníze, který ty peníze měli, ty 

svý.  

A viděl jste je, třeba pracovat někde ve městě na nějakým veřejných pracech nebo něco…? 

Ve městě tam se to… Ale takhle v těch šancích byly různý zahrady, jo, třeba za Terezínem směrem 

k Ohři v šancích byla zahrada, tak tam dělali, pěstovali zeleninu a začínali si tam prostě tak. Protože 

tadyhle před naším barákem co je to pole, tak to dlouho obdělával nějakej sedlák, no a pak to zřejmě 

obdělávali židi taky, ale my už jsme tady nebyli, jo, tak to nevím, co se tady na tom našem poli před 

barákem jako dělo, jo. 

A vy jste sám viděl, jak byli někam nasazováni na práci třeba? 

Když šel průvod, to jsem viděl, protože jsme se šli třeba do řeky koupat, jo, a ty práce byly právě 

v těch šancích a to my jsme museli přejít takovým mostem, tak jsme viděli židovky, jak třeba něco 

dělaj se zeleninouo nebo něco takhle dole, v těch šancích na těch políčkách, to se úplně klidně vidělo, 

no, to, že už začínaly takovýhle ty jejich práce. 

A vlastně ještě než jste odešli odsud, byl jste třeba svědkem nějakých omezení těch židů v tom 

městě, třeba když chodili po městě, chovali se a chodili stejně jako ostatní nebo je někdo 

doprovázel? Chodili sami? 
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No já jsem některý viděl samotný, že chodili sami ze začátku, protože jsme je normálně viděli, žejo, 

jak jdou, nevím, jestli chodili do krámu, to nemůžu to, protože já jsem v tom městě, jak říkám, šel 

jsem ze školy rovnou domů, tak to těch mejch pár let, co jsem tady mohl ještě to, tak vegetovat, tak 

to takhle bylo, no. Spíš jsme si hráli tady u tý vodárny, co tady před náma stojí, a na těch šancích, ono 

to teď vypadá všechno jinak, ono to bylo úplně… 

Poté, co jste odsud museli odejít, kam jste se tedy přestěhovali? 

Přestěhovali jsme se, tady je to asi deset kilometrů zhruba, do obce Hrdly, jo, odkud jsem chodil do tý 

školy, protože v květnu ani jsem tady v Terezíně tu školu nedochodil, museli jsme to dochodit 

v Bohušovicích, jo, z těch Hrdel jsem pak jezdil na kole nebo vlakem, to je na přímý trati Praha – 

Děčín, tak se prostě chodilo do těch Bohušovic, no. 

V té době, když jste se odstěhoval, ještě stále přijížděli… Nebo byla ta výstupní stanice pro židi 

v Bohušovicích nebo už jezdili dál do Terezína? 

No když my jsme se stěhovali, tak ještě byly ty Bohušovice, jo, ale potom, jak to přibývalo, protože 

z těch Hrdly jsme do těch Bohušovic mohli nebo jsme jezdili vlakem, tak pak se tedy nějak rozhodlo, 

že postavěj tu dráhu do toho Terezína, žejo, z Bohušovic. Tak to už ten vlak jezdil až do Terezína a to 

jsme celkem už nic neviděli, protože všecko to vystupovalo ve městě, takže vlak zajel do města a zase 

to vystrkal do Bohušovic prázdný vagony a… 

A poté, co jste se nastěhovali do těch Hrdel, a chodil jste do školy do Bohušovic, viděl jste ještě 

další ty průvody židů, které směřovaly do Terezína? 

Ne, to už pak průvody židů nebyly, všechno ten vlak odvezl do města, to už se nic nevidělo, protože 

město bylo potom oplocený, ty hlavní jako průchody do města byly oplocený, takže… A jezdilo se 

jednou trasou na Prahu, jenom tam vytyčili jednu venkovní ulici za kasárnama, jo, Žižkovejma, a 

jezdilo se na Prahu zase směrem přes most. Jedině když jsme se takhle zastavili u toho plotu a byla 

tam díra od suku, tak jsme viděli, tím, že jsou ty ulice právě přímočarý a tak jsme viděli, jak se vždycky 

děje něco ve městě, jo, jak někdo prochází nebo jak jde celej takovej malej, jak bych to řekl, ne 

průvod ale takových třeba dvacet lidí jde pohromadě a třeba šli na práci, tak takhle se to tady nějak 

dělo, no. Protože jinak byli v těch domech, všechno to bylo ubytovaný, žejo… 

Viděl jste třeba někdy ten vlak, který vezl židy do Terezína? 

No to jsme viděli, protože my jsme jezdili tady na tu křižovatku hlavní, jo, to byla křižovatka na 

Litoměřice, na Lovosice, na Terezín a zpátky na Bohušovice, takže z těch Hrdly jsme vždycky czali 

kolo, jo, máma a já, protože táta byl třeba v práci, a jeli jsme se podívat, jak vypadá náš barák, aj ti 

jiný lidi, protože ono to z tý Kréty většinou bydlelo tady v těch okolních obcích, jo, kolem Roudnice a 

tady kolem těch Bohušovic, takže jsme taky někdy viděli vlak, jak jede z Bohušovic, žejo, mezi polma 

do Terezína, no. Jenomže to bylo všecko ty hytláky, ty nákladní vagony, tak to bylo zavřený, prostě to, 

a když to pak ve městě otevřeli, to už jsme nikdo nic neviděl, to už bylo úplně nepřístupný. To město 

bylo neprodyšně takhle zavřený, že ty vchody, za prvé to bylo hlídaný, oni měli potom teda i svý 

takový to kápo, jak se říkávalo, takže když jsme přišli k tomu plotu a chtěli jsme něco třeba vidět, tak 

nás od toho plotu vždycky odháněli, i když ten plot byl dřevěnej, akorát dole nechávali, bylo asi třicet 

nebo čtyřicet centimetrů pletivo, takže bylo vidět okamžitě, jak někdo si stoupnul k plotu s třeba byl 

ten hlídač dál, tak okamžitě přišel a viděl nohy, žejo, jak tam stojíme a koukáme dovnitř, no.  

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

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



A co jste ještě viděl skrz ten plot, co jste mohl vidět? 

No kolikrát jsme viděli takový ty pohřební… Tady byl pohřební ústav, a bylo tam dost těch pohřebních 

vozů, jak prostě v těch pohřebních vozech vozili dolů, jak je dneska krematorium, zřejmě nějaký 

prostě už ty umřelý nebo ty mrtvý lidi a strkali to ručně, jo, nikdo to prostě, třeba tři, čtyři lidi byli u 

voje a šest jich to strkalo a jeli z města na druhou stranu, my jsme většinou stáli tady od litoměřický 

strany, jo, to je ta hlavní na Prahu, a koukali jsme… Takže to bylo vidět, jak jedou z města ven, jako 

tam, co dneska stojí krematorium, jo, protože ono nejdřív krematorium nebylo, oni tam pochovávali 

nejdřív, dobrý… 

A jak často jste vídal ten vůz, který vozil… 

No to já už dneska nevím, protože zaprvé jsem tady nebyl, to jenom když si máti vzpomněla, že se 

sem pojedeme podívat, jak vypadá barák, jestli to tady nějak neto a… A jeli jsme dál na tu křižovatku, 

kam pak ona chodila uklízet, byla z toho celnice udělaná, jo, takže vždycky jsem jel s ní, po škole, a 

ona chodila na večer třeba a někdy šla i dopoledne, protože tam tudy jezdili uhlíři do Mostu pro uhlí, 

tak… 

A co vlastně bylo naloženo na tom voze, tam byly rakve nebo mrtvoly, jak to vypadalo? 

To my jsme neviděli, protože ten vůz byl tak, že jsme do něj neviděli, ale myslím spíš, že tam byly 

mrtvoly, protože potom po válce, když jsme se sem zase vrátili, tak vím, že v určitých částech šancí 

sbíjeli nějaký rakve, no rakve no, a tam prej ty mrtvoly jako dávali a jestli je ještě pochovávali, protože 

ono tam, když stoupla Oharka, tak spodní voda jim ty mrtvý vyplavovala ven, tak potom museli 

postavit krematorium a spalovat to, protože ona každej rok, když bylo jaro, tak stoupla řeka a ty 

spodní vody to vytlačovaly ven, takže takhle byl takovej, já nevím v kolikátým roce, to si taky už 

nepamatuju, postavili to krematorium, ale určitě to bylo po roce čtyřicet dva, protože dokud jsme 

tady byli, tak se nic jako na tý Bohušovský kotlině nestavělo, to tam postavili až skoro bych řekl až ke 

konci války, protože ono to pak šlo rychle.  

Vaší rodiny se též dotkly represe, vlastně v souvislosti s atentátem na Heydricha, co se… Vy si 

vzpomenete na to období, kdy byl zabit Heydrich? 

No to si vzpomenu velice dobře, protože to už jsme bydleli v Hrdlech, otec dělal tady v terezínským 

mlejně, to už byl potom německej mlejn, tady na řece byly dva mlejny, žitnej a pšeničnej, a tam můj 

otec dělal, no a jelikož tady ještě, než jsme se odsaď odstěhovali, tak celá ulice poslouchali cizí 

rozhlas, no a někdo se někde uřekl, no a plno jich tady jako pozavírali, jo, mýho otce a tady ty 

sousedy. A dostali se tady do pevnosti, jako zavřený na chvíli tady do terezínský pevnosti, pak na 

gestapo do Kladna, jo, a z toho Kladna prostě se dostal až někam buďto do Bavorska nebo do 

Rakouska, nevím, Bernau kde je, to vám teď nepovím, myslím, že to je snad v Rakousku, nebo… Tam 

byl v nějakým dole, a byl to buď důl na sůl, nebo na rašelinu, to já už teď přesně nevím, i když bych to 

našel v těch dokladech, protože já nevím, to bych musel odbočit, po válce jsme dostali v určitých 

letech odškodnění, jo a otec tam zemřel, jo… A to byl v tom dvaa… To se právě to prozradilo, když 

zavraždili Heydricha, jo, tak udělali takový ti čistky všelijaký a někdo jel vlakem a vyzradil, vyprávěl 

prostě, co slyšel z rozhlasu, buďto Moskvu nebo Londýn, no a oni tady, jak jsem říkal, pozavírali půlku 

ulice a můj otec to tam nepřežil, a tak jedinej se z tý party nevrátil, jinak většina se vrátila, i když byli 

potom taky postižený zdravotně, no takže takhle to bylo s tím Heydrichem.  
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Vy jste byl třeba navštívit otce v té Malé pevnosti nebo třeba potom někde ve věznici v Kladně 

nebo…? 

Ne, nikde, nikdo, jedině matka, potom když nám dali vědět, že budou odsunuti do toho Německa 

nebo to, tak matku dovolili na Kladno, na to, tam byla nějaká věznice gestapácká, tak mohla jet do 

toho Kladna, kde se naposledy viděli a rozloučili a tak, a pak odd tý doby jsme ho už nikdy neviděli 

nikdo, akorát přišel telegram, jako že, já nevím, v roce čtyřicet čtyři… On tam dlouho nebyl, tam byla 

prostě nějaká těžká práce a on to tam prostě nepřežil, takže poslali telegram, že umřel na selhání 

srdce, no to byly takový všelijaký jejich obezličky, žejo.  

Nedaleko Terezína byla taky ta továrna Richard. 

Ano.  

Kde taky rovněž těžce pracovali a zahynul tam celá řada vězňů, věděl jste o té továrně? 

O továrně se tak jako mluvilo, ale tam byli vězňové politický, ne tady z ghetta židi, chodili tam 

vězňové z pevnosti. A chodili pěšky z tý pevnosti až na ten Radobýl, to je žejo tady blízko ten kopec 

nad Terezínem, a tam vznikala podzemní továrna německá, která měla vyrábět něco prostě, nějaký 

zbraně pro armádu, no, takže to jsme viděli, když jsme jeli s matkou na tu křižovatku, nebo tady jsme 

si prohlíželi barák, tak jsme viděli, večer šel celej transport, třeba pět set, tisíc vězňů šlo pěšky do tý 

pevnosti zpátky. A vzadu měli káry a na těch leželi buď ti nemohoucí, nebo už i ti mrtví a vezli je 

zpátky do pevnosti, a pozdějš to už pak takhle se nedělo a ty, tahle ty, ty mrtvý de facto spalovali 

v tom Richardu, tam byla vápenka, jako továrna na vápno z První republiky, a tam se vápno pálilo, tak 

tam byly pece, no tak… A pak už udělali, protože tam byly kasárna vojenský taky, tak už v těch 

kasárnách udělali koncentrák de facto taky, takže pak už to zmizelo, nikdo nechodil a už rovnou byli 

tam. Prostě navezli tam potřebnej počet trestanců, kteří to tam pod zemí jako lámali skálu a to, ten 

kopec je vápencovej z jedný strany a z jedný strany je čedičovej, to je zajímavý, jak se ta zem 

proměňovala v nějakejch letech.  

Mohl byste ještě zkusit nějak podrobněji popsat ten průvod těch vězňů, vy jste je viděl víckrát nebo 

jednou, nebo…? 

No to jsem viděl víckrát, do tý doby, než to tam tenkrát, no když jsme stáli na tý křižovatce a šli jsme 

se sem podívat, tak jsme většinou jeli tak, abychom je viděli, no. Večer, když oni šli zpátky do 

pevnosti, než nás teda… Ona tam byla velká celnice postavená, německá, jo, protože tam byly i 

závory, jako na týhle straně do Litoměřic, protože Litoměřice už byly německý, to už byly Sudety, no 

ale na Lovosice, to už taky byly Sudety, ale tihle vesnice jako Nový Kopisty nebo Německý Kopisty za 

tý doby, to všechno bylo ještě český, tak tam byla závora a když chtěl touhle cestou někdo ject, tak se 

musel prokázat, že tam bydlí, nebo ti, co chtěli do Litoměřic, tak museli mít propustky. Jo, protože se 

tam už normálně nesmělo. 

Mohl byste nám ještě přiblížit ten průvod těch vězňů, jak ti vězňové vypadali? 

No vypadali hrozně, protože byli třeba v hadrech, žejo, dřeváky měli, šlo to… V šestistupu šli a zase je 

vedli esesáci, žejo, no dva tři třeba, nebo čtyři, to já nevím, to jsem se zas tolik do toho neto, protože 

jenom vím, že jsme na to koukali, já nevím. Věděl jsem sice, o co jde, od rodičů nebo od mámy, 
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protože otec už s náma od toho dvaačtyřicátýho roku nebyl, ten jak se to s tím Heydrichem stalo, tak 

okamžitě co mohli, tak pozavírali, kdo se do něčeho namočil, tak prostě to bylo špatný, no.  

A vy jste třeba věděl, jestli jsou to cizinci nebo Češi?  

To jsme nevěděli, absolutně nic, to jsme stáli na poli třeba přes škarpu, dál od toho, protože nikdo na 

to blízko nemohl, už na tu silnici.  

Byl jste svědkem nějakých násilností? 

To teda ne, to zas oni si, když viděli, že tam lidi koukaj, tak… Protože my jsme tam nebyli sami, to tam 

takhle chodilo koukat plno lidí z okolí třeba, i když nás třeba taky zaháněli, abychom šli dál, žejo. No 

od tý silnice určitě, protože tam ještě stála ta celnice dlouhá.  

Vy jste říkal, že jste jezdil vlastně s maminkou se podívat na to, ce je s vaším domem, za války…. Co 

bylo s vaším domem a v okolí, co jste tady viděli?  

No tak tady normálně bydleli buďto kolaboranti nebo já nevím zaměstnanci nemocnice, žejo, tady je 

vojenská nemocnice tady na tý Krétě, a takže tam bydleli… Bydleli tu třeba zámečníci a nějakej 

údržbář, a ten správce nemocnice, ten bydlel v nemocnici… A u nás bydlel údajně někdo z rodiny 

posledního velitele pevnosti toho Rahma, jo, protože vím, že máma po válce nechala tu starou paní 

odsunout, kdežto rodina mladá jako s dětma… A on, on utekl, žejo, a někde ho chytili v Rakousku, 

Rahma, jo, máma to takhle říkala… Tak my jsme osmýho června čtyřicet pět, už jsme byli tady zpátky 

v baráku, protože se tady dalo hned bydlet, nechala to vymalovat, žejo, a zase jsem chodil dál do 

Bohušovic do školy, protože škola začala až v roce čtyřicet šest, v září, terezínská fungovat. No takže… 

A tady nedaleko nemocnice… Vy jste byl, byl jste třeba svědkem nějakých událostí, které se 

dotýkaly té nemocnice, nebo viděl jste nějaké pacienty nebo vězně, kteří by zde pracovali nebo 

chodili do nemocnice? 

Vězni tady nechodili, ale německý vojáky nemocný jsme viděli, jo, třeba bez nohou, bez ruky, no 

protože oni chodili tady do tý zahrady nemocniční, jo, pak v určitým roce, já nevím, třeba čtyřicet 

čtyři už, dokonce tady v rohu u vodárny postavili dva dřevěný baráky, aby se to vešlo do nemocnice, 

protože to bylo tolik raněných, že už to pavilón jako takovej, ta budova zděná nestačila pobírat. No 

tak když jsme tad tudy jeli nebo jsme jeli nahoře po šancích, jo, na tu křižovatku, tak to jsme je viděli, 

oni chodili i venku, ti vojáci, co mohli, kór ti, co byli na něco jinýho, nebo neměl ruku nebo tak, tak 

chodili na procházky takhle. 

Vy jste… Když jsme tady byli minule u vás, tak jste zmínil, že nedaleko vašeho domu vyrostly nějaké 

budovy, vlastně provizorní budovy, kde pracovali židovské dívky nebo ženy, vy jste to sám viděl, že 

by ty židovské ženy z Terezína byly tady nasazovány na nějakou práci? 

To jsem neviděl, protože to bylo všechno za tím plotem, tam my jsme nemohli, ale po válce jsme 

zjistili, že je to tady i na naší Sokolovně, jo, na hřišti postavili asi čtyři baráky dřevěný, kde se říkalo, že 

tyhle židovský pracovnice byly, ještě pak byly, dolu když se šlo na Bohušovice, tam taky stály dva 

baráky, to jsme potom všecko zjistili, když otevřeli Terezín a mohlo se tam, tak tam tyhlety baráky 

všecky stály, protože na tý Sokolovně se to bouralo, aby zas bylo hřiště jako schopný provozu… A tak 

já nevím, během pětačtyřicátýho roku to všechno zmizelo, protože my jsme tam, i když se tam jako 
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nemohlo, Rusové to hlídali, tak stejně se to bouralo, žejo, dříví jsme tahali domů a topilo se s tím a 

takový ty… No a to trvalo dost dlouho, i tady na to pole před náma přišli ruští vojáci s koňma, žejo, ty 

transporty, a tady tábořili určitou dobu, než zase je posunovali dál, no. 

Stalo se někdy za války, že by třeba někdo z Terezína uprchl a byl vyhlášen třeba poplach, že 

někoho hledají nebo…? Vzpomenete si? 

No to já jsem… Nevím, osobně to já nevím, to bych musel zase, co vím z vyprávění, žejo, co se dělo 

v pevnosti, nebo že tady taky se tam někdo dostal do ghetta někudy, ale… I když jsme znali jako kluci 

cesty, že by se tam dalo vlézt, jo, ale hele, v tom mládí nás to ani nějak moc nezajímalo, že… To 

jenom od mámy jsem slyšel, co třeba kde se zase stalo nebo že někdo někomu pomohl třeba při tom 

transportu, když sem šli, tak že mu třeba dal nějaký jídlo, tak třeba ne že by ho zavřeli, ale prostě se 

to to, no… Děly se takový případy, no, ale nás jako děti… To kdybych vám ukázal fotky, tak jsme tady 

na tříkolkách, na koloběžkách, tak…  

Kdybychom teďka přešli k tomu období vlastně osvobození Terezína, jaká byla situace v Terezíně a 

vlastně v okolních vesnicích v těch posledních dnech války, v Terezíně propukla tyfová epidemie… 

Vzpomenete si na nějaký speciální režim, který by se dotkl vás nebo někoho ve vašem okolí? 

No v prvním počátku prostě to nějak špatně pohlídali, takže i část židů se jako dostala ven, to si 

pamatuju, že i v těch Hrdlích vařili polívku a tihle ti lidi se tam stačili ještě… Ono to bylo dost 

nebezpečný, oni říkali, jak měli ty žaludky scvrklý od toho, tak to nedělalo dobře těm lidem, jo, takže 

z Hrdel šli pěšky do Roudnice a teprve z Roudnice jezdil vlak na Prahu, jo, takže museli polní cetou do 

tý Roudnice. To vím, že se tohle stalo, ale okamžitě to zase zavřeli, to město, co mohli, tak ty lidi 

pochytali a nahnali je zpátky, a doopravdy se tam léčil ten tyfus nebo to odváželi ven, a potom vím, 

že celý město plynovali a zalepili všecky okna, to když pak se do toho mohlo, tak prostě tam byly 

štěnice, vši, všecko možný, co prostě to… Takhle to bylo do toho čtyřicátýho šestýho roku zavřený 

prostě, teprve pak se první obyvatelé vraceli a otevřeli tu školu, takže jsme se zase z těch vesnic tady 

ty děti setkaly, z těch Bohušovic, v Terezíně, a trvalo to nějakej… No já až do roku čtyřicet osm jsem 

tady dochodil školu, protože… 

A ještě v těch Hrdlech, jak jste zmínil, že tam někdo vařil polívku pro ty vězně propuštěné nebo 

uteklé, uprchlé z té karantény, vy jste je sám viděl? 

No to jsem viděl na statku, jak to vařili, jak jim dávali misky s tou polívkou a… No nějakou polívku jim 

vařili, to byla celá vesnice, všichni jsme byli zvědaví, to oni někteří měli ještě štráfatý mundůry, jo, ti 

co utekli z pevnosti, a někteří ti židi to měli taky takhle, takový čepičky měli. No to se prostě dostali 

takhle houfně ven, protože všechno to… Oni věděli, že jdou zpátky na Prahu nějak moc dobře, buď po 

hlavní silnici, která, vy jste z ní odbočili do těch Hrdel, ale ta pokračovala furt dolů na ten Terezín, tak 

takhle oni šli a narazili buďto na Trávčice, to je obec vlevo, nebo na tyhle Hrdle, to bylo první, na co 

narazili, nebo na Boušovice, ale tak já byl v těch Hrdlech, takže jsem to viděl spíš v těch Hrdlech, no. 

Ale doopravdy se takhle… Ale pak to okamžitě zase když se zjistil ten tyfus a tak, tak to nahnali zpátky 

a… 

Vy jste třeba viděl, jak jsou naháněni zpátky nějací vězni? 
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No tak to jsem zas neviděl, to já to říkám tak jako, že by je naháněli, to se… Prostě jim domlouvali, ať 

se vrátěj, ale třeba tyfus neměli, protože každej ho neměl, tak horší to bylo v Malý pevnosti s tím 

tyfem, než tady v ghettu. 

Zmínil jste, že zde naproti tábořili ruští vojáci, vlastně Rudá armáda, docházelo třeba k nějakým 

konfliktům mezi tou ruskou armádou a místním obyvatelstvem? 

No tak tady s náma ani moc ne, protože vedle v tom dvojdomek máme, žejo, tak v té druhé půlce 

bydlel velitel pevnosti, ruskej, Kuzmin, jo takže ten to tam… Ale nějakej malér by na druhý straně 

Kréty, protože oni jak měli koně, tak ten Kuzmin jezdil kočárem, tahali to koně, a ty koně měl tam 

v tom statku, on je neměl tady na tom táboře, na našem poli na Krétě, a tak tam údajně… No ale stalo 

se to, tady když jste jel, tam je barák, taková vila, a tam byl krám, jo, a tam byly dvě ženský a chlap a 

nějakej ruskej voják se tam na ně dostal, prostě něco chtěl a pobodal tu rodinu údajně, jo. Takže 

takovej průšvih tady byl na tý Krétě a údajně se říká, že ho zastřelili v tom statku, co měli ty koně, ale 

hele, mně bylo deset let, jedenáct nebo tak, dvanáct, vlastně to už mi skoro bylo víc. No ale jinak tady 

tábořili na tom poli, to jsme jako děti mezi nima běhali, oni si z vodárny vytáhli vodu a měli takový 

žlaby dřevěný a napájeli to tady, dlouho tady celkem byli na tom poli, protože koně měli uvázaný u 

těch žlabů a to, a pak… Vždyť ona ta armáda byla celá taková, žejo, vozy, koně a už hurá, zase jeli na 

Prahu, no prostě takový to bylo.  

Já bych vám zatím moc poděkoval za rozhovor. 

Tak pane Dostále, ještě budu mít pár doplňujících otázek po té krátké přestávce, kterou jsme si 

udělali. 

Byl jsem tady de facto já, to je celý nový, celá ulice, jako lidma, jo.  

Tak po krátké pauze bych se zeptal ještě na pár otázek. Vy jste během toho našeho posledního 

rozhovoru před několika týdny zmínil, že jste byl svědkem toho, jak projížděla rakev s Heydrichem 

okolo města, můžete nám popsat, co jste viděl? 

Ano, takže my jsme… Já jsem bydlel v těch Hrdlích, a pak v roce čtyřicet dva, jako po tom atentátu, po 

určitý době prostě toho Heydricha vezli do Berlína, zřejmě, jo, to jsme nevěděli, a my jsme jako děti a 

celá hrdelská obec se nějak dozvěděli, že k večeru pojede ten vlak s tím Heydrichem, na děle jela 

rakev, na tom, já nevím, jak ono se to jmenuje, to druhý za tím dělem, jo, tak na tom ležela ta rakev, 

stáli vojáci, bylo to na plotňáku vagónu, no a stáli vojáci s flintama, žejo, a pomalu to takovou 

třicítkou nebo tak nějak to jelo do toho Německa, takže jsme stáli na hrdelským viaduktu, kterým vy 

jste nejeli, protože jste v těch Hrdlech uhnuli doleva a jeli jste na ten Terezín sem, takže se tam jako 

děti nebo lidi, kteří nechodili do práce, já nevím, jestli to bylo večer nebo… A my určitě, to jsem už byl 

ze školy doma, jsme na tom viaduktu stáli, na tom přejezdu, on to byl de facto most přes trať, je to, a 

viděli jsme, jak to pomalu jede směrem na Bohušovice, na Ústí… 

A vy jste se tam šli podívat dobrovolně ze zájmu, nebo tam museli všichni lidé jít vzdát hold 

Heydrichovy? 

Ne, naopak, spíš to bylo jako se strachem, jestli nás nebudou vyhánět nebo tak, protože… Ze 

zvědavosti, ze zvědavosti jsme se tam šli podívat, protože to byla událost, no, za války, dyť…  
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Vlastně v určitý moment přestaly… Takhle, ta dráha končila v Bohušovicích a židé museli chodit do 

Terezína pěšky a začala se budovat ta dráha, která vedla až přímo k Terezínu. Do města.  

Vy jste viděl, jak se buduje ta dráha? 

No to jsme viděli, když jsme se s maminkou jeli podívat na ten barák, tak jsme viděli, že se v těch 

polích něco děje, a pak už se to proslechlo, že ten vlak bude jezdit až do města, aby nemusely ty 

transporty chodit pěšky, žejo, z těch Bohušovic do toho Terezína, no tak pak už se to vědělo, to se 

říkalo, „Hele, budujou Židovku,“ jo, takovej název to dostalo, ještě do dneška tomu tak říkáme, ona ta 

trať vede pořád k tý zelenině, tam to končí, a ve městě tam jsou jenom výhybky nějaký, kde se to 

rozdělovalo, na levou stranu to šlo k takzvaný zbrojnici, kam se vozily opravovat i flinty a takový věci 

už po válce, a jinak to vedlo celou rovnou ulicí do města, kde to stálo pod kasárnama, pod barákama, 

a v tý ulici dlouhý, kde všecko vystupovalo a zase nastupovalo, když to šlo na Polsko a do jiných lágrů, 

žejo, tak to se takhle vědělo, už když to bylo postavený, jo. 

Když jste viděl, že se něco děje v polích, viděl jste, kdo tam pracuje? 

To bylo daleko, to kdybyste měli čas, tak… No prostě to je tak kilometr od tý cesty bohušovský, jak 

jste po ní přijeli, jo, tak na levý straně v polích je takovej oblouk velikej, kterej vede až do Terezína, 

no… 

A říkal jste, že od určitého momentu jezdily ty transporty do Polska, vy jste tenkrát věděli, že 

odjíždí z Terezína transporty židů? 

No to už se tenkrát říkalo, ale jestli jedou do Polska nebo někam jinam, ale říkali, jako ti lidi starší, co 

už to nějak proniklo, že jedou do nějakých dalších koncentráků, ale že do té Osvětimi, to jsme 

nevěděli ani, protože… Ale že to jezdilo zase zpátky ven, na Bohušovice, to už se pak taky proslechlo, 

protože oni, ten vlak přijel do tý ulice, a skrz ten děravej plot se třeba vidělo, že se tam něco… ŽE zas 

nakládaj lidi, jo a že se tam něco děje, no. 

A vy jste někdy viděl, že by takhle nakládali lidi do vlaku? 

Ne, to jsem neviděl, protože… Jezdil jsem sem, spíš nás zajímala tady tahle ulice, než pak nějaký to, 

no… Ono i u těchhletěch vstupů zadrátěnejch nebo zaprkeněnejch vždycky byl nějakej hlídač, kterej 

nás odháněl od toho plotu, ale takhle, když lidi jezdili tady do těch vesnic, do Kopist nebo do Trávčic, 

no tak taky se takhle zastavili a koukali se, jako co se tam děje, no to… se nedalo prostě…  

Nebo viděl jste třeba ten vlak, který by vezl židy z Terezína, viděl jste… 

Venku jsem ho v polích tedy nikdy neviděl, že by pokračoval do těch Bohušovic a tam to nějak, 

protože tam museli přepřáhnout lokomotivu, protože ta kolej jela jako směrem na Prahu a oni 

potřebovali na Lovosice, žejo, tak to zatáhli na nějakou kolej, tam to přepřáhli a… tak to tak zase… 

hele…  

Pak jste zmínil ty průvody vězňů, které chodily, které jste vídal vlastně večer, když se vraceli z té 

továrny Richard zpět do Terezína, do Malé pevnosti, jak jste věděl, že to byli političtí vězni, protože 

jste zmínil, že to byli političtí vězni, že to nebyli židé, jak víte, že to byli političtí a ne židé? 
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No to se, to jsme se od těch starších lidí jako dozvěděli a věděli jsme, že to vede do Pevnosti, protože 

nešli do města, jo, šli přes řeku dál do Malé pevnosti, protože furt šli po tý pražský hlavní silnici, 

protože jinudy nemohli. Oni je teda do města nepustili, jako že by šli ghettem, a šli pořád po týhle 

silnici ven, jako do tý pevnosti, no, ale jestli tam byli taky židi, protože některý židi, který byli taky 

politický… 
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