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Dobrý den. 

Dobrý den.  

Můžete se mi prosím představit, jak se jmenujete? 

Ano, Vladimír Tuček. 

A kdy jste se narodil? 

Dvacátýho září tisíc devět set dvacet sedm v Praze.  

My jsme byli u vás před několika měsíci a vy jste nám vyprávěl o pohnutých osudech vaší rodiny 

v období Druhé světové války a my jsme se dnes k vám vrátili, abychom vaše vzpomínky 

zaznamenali. Mám s sebou i poznámky, které jsme vytvořili na základě toho prvního setkání 

našeho, takže se k nim možná budu i obracet během toho našeho rozhovoru. Můžeme se tedy 

vrátit zpět k vašim vzpomínkám a mohu se vás zeptat na řadu otázek k té minulosti? 

Jistě.  

Můžete mi popsat vaše rodinné zázemí, jak se jmenovali a kdo vlastně byli vaši rodiče? 

Tak matka to byla Anna, rozená Zinnerová, která pocházela z vesnice Bělečko u Hradce Králového, a 

otec žil v Praze, poštovní úředník… Jak se seznámili, to nevím, ale to tady asi není důležitý… No a já 

jsem se jim narodil krátce po svatbě. Z matčiny strany žila v Praze její starší sestra, která jí vlastně do 

Prahy pozvala a taky byla matka u ní zaměstnaná jako švadlena ženskýho prádla. Ta její sestra měla 

výrobu a obchod v Praze… No a otec a celá otcova rodina vlastně… to byla jak se ukázalo pozdějc 

trochu taková nešťastná záležitost – všichni pracovali u pošty. To byl potom důvod vlastně, proč se 

otec s matkou rozvedl, v roce třicet devět, protože když přišli Němci, tak protože měl židovku, 

nemohl by pracovat ve státní službě u pošty. No tak celá rodina se dohodla, že teda se jako na oko 

rozvedou… že to nemůže trvat dlouho, válka, a že se to pak spraví, žejo. Bohužel se to nespravilo. 

Takže otec se vlastně v roce třicet devět s matkou rozvedl, matka bydlela normálně u nás nějakej čas 

ještě… No ale potom dostala rodina strach z jedný nepříjemný sousedky, která občas vyhrožovala a 

trochu to neměla v hlavě v pořádku, tak byl strach, že by mohla matku udat, že tam dál bydlí, i když 

se rozvedli. Tak matka se nastěhovala k tý svý sestře, a pak teda bydlela tam, ale několikrát týdně 

chodila k nám, žejo… většinou se to nějak tajně večer a tak… takže to byly dost nepříjemný 

záležitosti. Ne pro mě, bylo mi dvanáct, třináct let, tak já jsem to nebral tak nějak vážně.  

Já bych se teďka ještě na chviličku vrátil do toho období předválečného, vy už jste vlastně začal 

mluvit o tom období Protektorátu… Vy jste zmínil, že vaše maminka byla židovského původu. 

Slyšel jste od rodičů nebo od známých, od příbuzných o tom, co to vlastně znamenalo pro 
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maminku a pro tatínka, že se vzali ona jako židovka, on jako Čech, Árijec nebo já nevím, jak to 

nazvat.  

Pokud si pamatuju, tak žádný problémy kolem toho nikdy nebyly, ani na tý vesnici, kde žila matka… 

s výjimkou jednoho… tam měli trafiku nějaký sourozenci, bratr a sestra, který pozdějc se dali 

k Němcům… tak ti jako byli trochu protižidovský nebo možná pozdějc hodně… Ale jinak nikdy, nai 

v Praze, ani tam žádný nepříjemnosti z toho teda nikdy nebyly.  

A ta rodina těch trafikantů, jakým způsobem se projevoval ten jejich antisemitismus nebo jak jste 

se o tom dověděl, v jaké souvislosti? 

No to byla taková zvláštní rodina, oni byli postižený oba trochu tělesně, takže jak už to tak bývá u 

dětí, děti se jim posmívaly, takže ta… oni teda možná se tím trochu bránili, já nevím… těžko to 

posuzovat, z toho mýho pohledu… já jsem na ně koukal opravdu jako na nepřítele rodiny, žejo. Ale 

jak jsem to… nějakej důvod nebo proč to… to já nevím, to možná byly vztahy těch rodin už dávno 

předtím, na tý vesnici… to nevím… Ale manželky bratr… ta rodina tam měla obchod na vesnici, jo, 

jedinej obchod kromě dvou hospod, který tam byly, tak tam měli obchod. A navíc manželky bratr, to 

byl vesnickej všeuměl, opravil všechno… zdravotnický kurzy měl, takže mohl ošetřovat, mohl… měl 

přístup dokonce do vysokýho napětí do transformátoru, takže toho si vesnice vážila, jo. Čili na tý… 

jak se dřív říkalo o židech, že jsou jen do kšeftu, tak on byl úplně… i do kšeftu, ale tohle pro tu vesnici 

dělal, takže to byla dost vážená rodina v tý vesnici.  

A kdo že to byl, to byl…? 

Manželky bratr. 

Vaší manželky bratr. 

Ne manželky, otcovy manželky čili mojí matky.  

Jak se jmenoval? 

Zinner taky…  

Vzpomenete si na jméno? 

Josef, Josef.  

A kde vy jste vlastně vyrůstal? 

Tak já jsem vyrůstal v Praze na Žižkově, ale prázdniny každý rok jsem trávil na tý vesnici.  

Jakým způsobem se dorážel ten rozdílný původ, jestli to tak můžu říci, ve vaší výchově? Byl jste 

vychováván v nějakém náboženském duchu… já nevím… v židovském nebo v křesťanském… 

nebo…? 

Ne, to se vůbec neprojevilo. Já jsem na to vlastně… nebo dotklo se mi to vlastně, až když přišli Němci, 

protože zřejmě se otec s matkou dohodli, že otec byl křesťan, matka byla židovka, že já teda budu 

bez vyznání, jo… aby to nebylo ani na tu, ani na tu stranu. No a když přišli Němci, tak se ukázalo, že 
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by bylo teda výhodnější, kdyby mě pokřtili, takže mě někdy… nevím už v kterým roce… třicet devět… 

čtyřicet… asi třicet devět to bylo, kdy teda mě pokřtili v tý církvi československý.  

Vaše maminka byla pokřtěná nebo…? 

Ne. Matka nebyla.  

A ta její rodina, jste zmiňoval, že měla sestry… další část té její rodiny byla nějak nábožensky 

aktivní? Nebo vy jste třeba věděl o tom, že jsou židé? 

No věděl jsem o tom. Já jenom si pamatuju, že… že babička, matčina matka, ta četla v židovských 

kniháh, hebrejsky psanejch, jo. To jsem u ní viděl. Ještě mí říkala, jak se to čte, že to čtou z jiný 

strany, což jsem si… jako klukovi… říkal, „To je divný,“ ale jinak nic víc. Že by někam jezdili do kostelů 

nebo… to si nepamatuju. A myslím, že ani ne, že ani nejezdili.  

Jak se jmenovala babička? 

Klotylda Zinnerová.  

A ty sestry maminky? 

Tak maminka měla dvě sestry… ona jich měla víc, ale ty zemřely, tak ty jsem jako neznal, žejo…. Tu 

straší, to byla teta Eliška, a pak měla Bertu, ta byla zase starší než matka. A ty obě dvě přežily válku. 

Nevím jakým způsobem ta mladší… ta starší byla v Terezíně, ale vrátila se. A ta mladší, to vůbec teda 

nevím, jak se stalo, že přežila válku, to nějak mně ušlo nebo si to nepamatuju.  

Měla nějaké bratry? 

Ještě měla… měla dva bratry, toho v tom Bělečku a pak měla ještě jednoho bratra, ten žil ve Volyni. 

No včera jsem to jméno ještě vědět a teď si ho nevybavím.  

Kam jste chodil do školy? 

Tak na mým rodným Žizkově jsem chodil do obecný i do reálky potom.  

A v kterých letech přibližně to bylo? 

No tak do školy jsem šel někdy třicet dva, třicet tři… po pěti letech… tehdy byla pět let ta základní 

škola… tak jsem šel… tehdy to byla reálka, sedmiletá, jako technickej směr zaměřený. Až potom za 

Němců se to změnilo na reálný gymnázium osmiletý. No a tam jsem absolvoval čtyři roky a z pátýho 

roku jsem musel odejít, protože Němci prostě zakázali míšencům židovskejm studovat. Takže někdy 

v říjnu čtyřicet… nebo třicet devět mě ze školy vyhodili.  

K tomu bych se vrátil potom ještě později, mě by ještě zajímalo, když jste chodil do školy před 

válkou, setkal jste se někdy buďto ve škole nebo v okolí s nějakými projevy antisemitismu? Vy jste 

zmiňoval určité protižidovské cítění u té rodiny těch… těch trafikantů, ale… Setkal jste se někdy 

s nějakým projevem antisemitismu? 
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Ne, alespoň si nepamatuju. Ve škole vůbec ne, že by kamarádi nebo spolužáci… otázka je, jestli to 

vůbec věděli, to si taky nedovedu vybavit, ale možná, že jo, alespoň nějaký ti bližší kamarádi to 

věděli. Ale nikdy žádný narážky nebo nadávky nebo prostě… to neexistovalo.  

Měl jste nějaké židovské spolužáky nebo spolužáky, kteří by byli vlastně rovněž z podobných 

manželství jako vy? 

Tak měl jsem až na střední škole, na tý obecný to nevím, možná někdo byl, to nevím, žejo. A na 

střední škole byl, ale to jsem se dozvěděl vlastně až… vlastně až když se to začalo řešit, když nás 

vyhazovali ze školy… nějakej Karel Vronský, jeho matka byla židovka, tak toho vyhodili současně se 

mnou, tak jsme šli oba dva ze školy.  

Jakým způsobem vám to oznámili, že už dál nemůžete chodit do školy? 

No tak detailně si to nepamatuju, my jsme měli výbornýho třídního učitele a i ředitel školy byl 

celkem po týhle stránce dobrej. Tak ten třídní nám to řekl rovnou, ten nic netajil, ředitel ten se musel 

asi trochu chránit, takže ten to tak obešel, ale náš třídní nám to řekl rovnou, proč teda jdeme ze 

školy pryč, jo…  

Jak vám to… vzpomenete si, jak vám to řekl? 

Tak to už opravdu nevím.  

A jak se vlastně dotkl ten… ta okupace vaší rodiny, rodiny vaší maminky, jak se proměnil jejich 

život?  

Tak kromě toho, jak jsem říkal, že se museli… no nemuseli se rozvést, žejo, ale teda rozvedli se… 

Takže to ovlivnilo hodně samozřejmě, protože ten náš život rodinej se trošičku… nebo trošičku 

hodně narušil. Jo… matka tam byla jeden, dva večery, takže to byl zásah teda velkej. No jinak pak 

žejo, nosili hvězdu, bylo to všechno neobvyklý, úplně nepřirozený, ale říkám, mně bylo dvanáct, 

třináct let, takže přece jen jsem to nebral asi tak jako nějakou strašnou záležitost. A taky nikdo 

nevěřil, že to bude natrvalo nebo jak to skončí.  

Jak se dotkly tyto nařízení nebo nátlak vůči židům těch sester a bratrů, sourozenců vaší maminky? 

No tak ta její starší sestra, ta už samozřejmě nemohla nikoho zaměstnávat, takže musela šít sama, 

žejo… no naštěstí měla okruh zákazníků z tý židovský komunity většinou, takže se nějak uživila. A ona 

měla za manžela ruskýho důstojníka, kterej utekl před komunistama za revoluce v Rusku, tak ten se 

zabejval takovým… obchodoval s poštovníma známkama a dost takhle si uměl vydělat, takže jí 

vlatně… když nemohla už mít zaměstnance, tak se uživili celkem slušně. Ta mladší sestra, to byla 

kadeřnice a tam žádný omezení nebylo, ta mohla bejt zaměstnaná, takže tam problém nebyl, a ten 

její bratr, ten co byl v tom Bělečku, no tak toho právě ta rodina těch trafikantů… nějaký Burešovi to 

byli… tak ti ho několikrát udali. Strejdu vždycky… ale to se ještě řešilo jako českou policií ty asi dvě, tři 

udání. No pak už to přešlo na gestapo, to už bylo horší… jednou tam byl, vyslechli ho a pustili, ale 

řekli mu, že kdyby ještě jednou, tak že už se domů nevrátí.  

A v čem ho udali, čím se jako prohřešil proti nějakému…? 
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To nevím, to tehdy za války bylo cokoliv možný, že někomu prodal půl kila másla bez lístku… jo, to 

prostě tam… no ale to nevím. A nakonec se teda strejda nevrátil, matky bratr, a ten skončil někde 

v solnejch dolech v Polsku. Tam ho poslali na práci nebo tam byli vězňové a odtamtud se nevrátil… 

odtamtud se prej nevrátil skoro nikdo, jo… z těch dolů.  

Vzpomenete si na jméno toho místa? Těch solných dolů? 

No věděl jsem to… jsou to největší doly v Polsku, možná si za chvilku vzpomenu.  

A co vlastně vaše babička, maminka maminky? 

No tak ti museli obchod zavřít… respektive zavřít, oni ho vlastně prodali někomu ze sousední vesnice, 

nějakýmu panu Dušelovi, a ten ten obchod tam pak měl dál celou válku. To byl velice slušnej člověk.  

A dědeček byl ještě naživu? 

Ne, ten už… toho jsem ani já si nepamatoval, to už když jsem se já narodil, tak už nebyl. A babička 

zemřela ještě dřív, než mohla jít do transportu, takže ta už tohle trápení neměla.  

Ona rovněž musela nosit hvězdu? 

Jistě, jistě, jistě, no na tý vesnici to bylo takový zvláštní, žejo, tam se to schovat nedalo. Tady v Praze, 

když matka šla po ulici, tak kabelkou tu hvězdu schovávala, to jo, ale na vesnici by to byl nesmysl, 

protože každej to tam věděl, žejo, tak tam to nemělo cenu. Ale můžu říct, že si nepamatuju, že bych 

na ní tu hvězdu viděl, jo. To si nějak nepamatuju, jestli jí nenosila nebo to nějak skrývala, to nevím. 

To si nedovedu vybavit. A babička ta měla ještě sestru, ta tam žila taky v tom domě, ta byla postižená 

tělesně… malinká, s hrbem na zádech… a ta teda šla do transportu potom, ta se teda nevrátila. Ona 

byla stará hodně, tak pro ty starý lidi to byl konec samozřejmě.  

A vy jste třeba byl se rozloučit s ní nebo třeba s těmi vašimi tetičkami předtím, než šly do 

transportu? Byli jste třeba se s maminkou s nimi rozloučit nebo s nějakými příbuznými? 

No tak ona napřed šla moje matka, jako ze všech šla první, žejo… To ještě musím říct, když matka 

nemohla bejt zaměstnaná u svý sestry, a jinde nevím, jestli to šlo nebo nešlo, tak jí ta její sestra, 

protože měla kontakty na židovskou obec, tak jí vyjednala práci ve Vinohradským pivovaru, kam 

Němci sváželi nábytek ze židovských bytů… ne jenom nábytek… prostě veškerej majetek, co v těch 

bytech zůstal. Tak tam byla matka zaměstnaná až do tý doby, než šla do transportu. Já jsem jí tam 

nosil obědy, nevím jestli už každej den, ale dost často, protože to bylo kousek od místa, kde jsem 

bydlel a kam jsem chodil k babičce na obědy. Tak jsem tam v poledne nosil oběd, protože to už jsem 

nechodil do školy, to už jsem byl ze školy venku, už jsem chodil jenom do soukromý obchodní školy a 

tam ten režim byl takovej, že jsem tam teda mohl ten oběd v poledne nosit.  

Můžete mi popsat, co to bylo za místo, kde ta maminka pracovala, kdo to řídil nebo co to bylo… co 

to vlastně bylo za instituci? 

No asi to řídili SS, to nevím… nebo jestli to bylo ve správě židovský obce, to nevím, ale to byly 

obrovský sklady v tom pivovaru, velikej dvůr… A já jsem nemohl dovnitř, tam byl širokej průjezd, tak 

až na konec toho průjezdu jsem mohl. Tam jsem matce předal většinou jídlo, jo… takže do dvora 

jsem viděl, že tam byla taková rampa, tak tam z náklaďáku skládali nábytek. No a matka, protože 
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jsem hrál tenkrát ping pong závodně, tak tam sebrala nějakou pěknou pálku, to bylo jediný, co teda 

jsem… jo, ještě nějaký… nějaký takový příbory, jo, pěkný… mně přinesla, jako že to tam zůstalo 

někde, no tak…  

Vy jste říkal, že jste tam viděl nábytek, ještě jste tam viděl nějaké další věci, které by tam byly 

nakládány nebo vykládány… nebo byly tam umístěny? 

Ne, to… já jsem si toho ani tak moc nevšímal, jenom jsem viděl, že tam skládají skříně a postele, že to 

nosej, ale detailního, to nevím. Zřejmě to bylo z těch židovských bytů… ti odešli transportem, tak ty 

byty vystěhovali a všechno vozili zřejmě tam.  

Byli tam nějací Němci, nějaká ostraha nebo…? 

Tak to jsem neviděl, jenom matka říkala, že dál nesmím, ale jestli tam někdo střežil, tak to nevím.  

Byla maminka už označena nějak v té době, musela nosit tu hvězdu, jak jste zmiňoval? 

Musela nosit hvězdu, ano.  

Byl tam ještě někdo další, kdo by měl podobnou hvězdu na sobě, v tom pivovaru? 

No myslím, že všichni, ale to nemůžu tvrdit, to… tam byli všichni v nějakejch pracovních oblecích, tak 

to… to jsem si nevšímal ani.  

Ale myslíte si, že to byli většinou židé, kteří tam pracovali? 

Jo, určitě.  

A do kdy takhle pracovala maminka? 

No vlastně až do doby, než šla do transportu, to bylo v prosinci před Vánocema čtyřicet dva. Jestli 

tam byla až do posledního dne, to nevím, ale žejo… než teda odešla do transportu.  

Kde vlastně bydlela v té době? 

No u svý… u tý starší sestry. Samozřejmě dvakrát, třikrát tejdně přespávala u nás, jo… ale oficiálně 

bydlela tam. Zajímavý je v židovským muzeu, to jsem si stáhnul z internetu, je její žádost o občanskej 

průkaz, z roku čtyřicet na začátku, a tam ještě uvádí bydliště Kříšťanova, čili u nás doma, ale už tam 

píše, že je rozvedená. Jo, takže oficiálně tam měla určitou dobu bydliště a pak ještě se zřejmě začali 

bát, že by z toho otec měl problémy… matka ne, ale otec asi, tak se přestěhovala k tý sestře, teda 

přihlásila se k tý sestře, žejo. Pokud to šlo, tak bydlela u nás dál.  

Takže ona přestože se s tatínkem rozešli, tak nadále otevřeně bydlela u vás doma, že o tom věděli 

všichni v okolí nebo…? 

No rodina určitě… v okolí… to samozřejmě věděla většina lidí, ale právě že jsme se báli tý jedný 

ženský, která byla taková trošku nenormální, no tak se to začalo dělat tajně, no. Ze záčatku tam 

matka bydlela normálně dál, jenom papírově to bylo, no ale pak měli přeci jen strach, aby to nešla 

udat, že tam matka pořád bydlí. A to by pro tátu zřejmě znamenalo, že by ho vyhodili od pošty, tak 

ses to začalo dělat jako víc tajně. Ale všichni ostatní v domě to věděli.  
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V čem byla zvláštní ta sousedka, ona nějak kolaborovala s Němci nebo…? 

Ne, ne, ale na všechno si stěžovala, všechno jí překáželo, jo… někdo dupnul na schodech a už bylo 

zle, žejo. S každým se hádala v domě, tak z toho vznikly určitý obavy, že by mohla něco někde říct a 

třeba i neúmyslně, ale  

Vy jste chodil maminku navštěvovat k té její sestře? 

Jistě, já jsem tam byl skoro denně.  

Vy jste zmiňoval, že vlastně ta sestra byla schopná si nějakým způsobem vydělat na živobytí, že 

měla nějaké další… 

I ten její manžel, kterej byl teda velice zdatnej obchodník s poštovníma známkama a i zřejmě 

s dalšíma věcma, tak ten vydělal dost. Aspoň to vím podle toho, že mi dával dárky, jo, celkem dost 

slušný, takže na tom byli asi celkem dost dobře.  

Jak jste se dozvěděl, že maminka se bude muset někam odebrat, že bude deportovaná, jak jste se 

to vlastně dozvěděl? 

No tak to si detailně nepamatuju, dostala papír nějakej, že teda musí nastoupit, tak teda to mně 

řekli, ale jakým způsobem nebo to, to opravdu, to opravdu nevím.  

Byl jste třeba se s ní rozloučit předtím, než šla…? 

Ne, to zřejmě se dohodl otec s matkou, že se rozloučíme doma. A tam už s ní šla jenom rodina, my 

děti ne. Zřejmě to nebylo ani tak kvůli mně, ale kvůli matce.  

Vzpomenete si, co si brala s sebou do Terezína? Věděl jste, co si balí s sebou na cestu? 

To nevím… vím, že měla kufr, ono víc se zřejmě nemohlo, ale to skutečně nevím. Ani se nepamatuju, 

že bych nějak věděl nějaký detaily o Terezíně, jo. Jestli se to nějak obecně nevědělo, nebo jestli to 

přede mnou tajili… já jsem to z jiných zdrojů zjistit nemohl, v novinách se to nepsalo… v rádiu taky 

ne.. a jinej zdroj než rodina vlastně nebyl. Tak ani říkám, ani nevím, jestli jsem si uvědomil, co to je za 

zásah do života.  

Jaký byl další osud maminky? 

No tak osud byl rychlej, protože hned nějak v lednu šla transportem do Osvětimi a z toho transprtu 

přežilo šest lidí jenom.  

Kdy jste se to dozvěděl, že zemřela? 

No vlastně až po válce, protože pořád jsme věřili, že se vrátí.  

Vy jste říkal, že maminka šla jako první. Vzpomenete si, kdy byli transportováni nebo kdy museli 

být deportováni další příbuzní, jako…? 

No ta její starší sestra… ale ta zřejmě šla až nějak čtyřicet čtyři nebo… jo… určitě ne dřív. Tak ona 

měla na židovský obci opravdu nějaký dobrý konexe, tak jestli to byla příčina, že šla a ž tak pozdě. 
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Dostala tam tyfus v Terezíně, ale přežila to, tak ta se vrátila. Ta mladší sestra matky, to říkám, to 

vůbec nevím, jak tak přežila, jestli… ona byla vdaná, nerozvedli se, takže možná to jí zachránilo, no…  

A ta mladší sestra měla taky nějakého Čecha nebo…? 

Ano, Árijce, Čecha.  

Jaký byl vás další osud? Vy jste byl vyloučen ze školy, z gymnázia, co jste dál dělal? 

Tak napřed jsem šel do soukromý obchodní školy na Vinohradech… že se nevědělo, že to bude 

nadlouho. Tak tam jsem byl rok v tý soukromý škole, to byla vlastně škola, kde se vyučovalo 

v Němčině a angličtina se tam učila. A pak mě zase přes rodinu… protože z manželčiný strany 

příbuzní měli továrnu na laky, u Prahy v Satalicích. A za války dělali pro armádu taky, takže ta fabrika 

běžela, tak mě tam zaměstnali v tý továrně a tam jsem vlastně byl až do doby, než jsem šel do lágru.  

Jak se jmenovala ta továrna? 

Vaníček a Malec. Napřed jsem byl přímo v tý továrně v Satalicích, tam jsem dělal na telefonní 

ústředně a k tomu jsem měl skladovou evidenci. A pak abych nemusel dojíždět, tak mě přesunuli do 

Hybernský ulice, do pražský prodejny, kde jsem vedl tu skladovou evidenci, ale seděl jsem teda 

v Praze, nemusel jsem… nemusel jsem… že to jsem ráno vstával v půl čtvrtý, když jsem jezdil do těch 

Satalic, tak to mě pak přesunuli tam. To byli nějaký bratranci manželky, byli to dva bratři Vaníčkové.  

Maminky…  

Maminky bratranci. Ten jeden z těch bratranců pak byl taky v Bystřici. A to už mu bylo přes šedesát, 

žejo, když ho tam přivlekli.  

Takže oni byli rovněž nějak částečně židovského původu?  

Úplně, to byli židi. Oba dva. Co se stalo s tím druhým nevím, on byl současně nějakej konzul 

venezuelskej tady v Praze, tak jeho osud neznám… ale ten… to byl jako… oni byli snad spolumajitelé 

nebo majitelem byl ten jeden, a tenhle co pak přišel do tý Bystřice, to byl ředitel tý továrny, velice 

příjemnej pán. Ten druhej moc příjemnej nebyl, ale tenhle ano.  

A jak oni byli příbuzní s maminkou? 

Bratranci.  

Jenom se na to ptám z toho důvodu, že co my víme z různých archivních materiálů, že v tom 

bystřickém táboře byly vlastně buďto děti z těch smíšených rodin anebo manželé… jako partneři… 

židovských žen. Tak jenom jsem si chtěl ujasnit, jak to bylo s nimi.  

Já vlastně si uvědomuju, že nevím, jestli to byli židi nebo to byli třeba manželé židovek, to teď teda 

opravdu si… protože byli Vaníčkové, tak je možný, že to byl tenhleten vztah, že to byli manželé 

židovek vlastně.  

No a tam jste tedy pracoval dokdy? 

Tam jsem byl až do toho července čtyřicet čtyři. Než jsem šel teda do Bystřice.  
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A ještě předtím, než jste šel do Bystřice, navštěvovalo vás třeba někdy gestapo? Váš byt? 

Ne to… 

Nebo musel jste se nějakým způsobem hlásit někde? 

No, před tím nástupem do Bystřice nás pozvali na nějakej úřad německej… nevím… bylo to… bylo to 

na Letný, a tam nás zaregistrovali nějak… žejo… se říkalo, že nás zaregistrujou… A tam už jsme se 

vlastně dozvěděli, že asi půjdeme do nějakýho pracovního tábora, to už se říkalo, jo. Ale… Pak už 

nějak přišla ta pozvánka s tím nástupem. Takže tam jsem byl jednou na tom úřadě… 

Vzpomenete si, kde ten úřad byl? 

No vím, vím přesně tu budovu, teď to patří vojákům ale je to…nevím… adresu nevím… jezdím 

několikrát ročně okolo, tak ten dům si pamatuju.  

Nebyla to taková ta velká vila ve Střešovicích, na Dělostřelecké ulici náhodou? 

No vila… to byl dost velkej dům, no. Bylo to na hlavní, co teď stavěj to metro, tu stanici metra, tak 

takhle naproti.  

Aha.  

Že by to byla vila, to ne. To bylo větší, si myslím.  

A to bylo na Letné? Nebo ve Střešovicích? 

No na Letný. 

No a jakým způsobem jste se dozvěděl, že půjdete do bystřického tábora? 

No zřejmě přišla pozvánka nějaká, nevím jestli na mý jméno nebo na otcovo jméno, to já nevím, 

jenom že přišel papír, že musím bejt v určitou dobu na nádraží. A že jedeme na práci. Takže jsme sy 

mysleli, že jedeme na práci… no jeli jsme na práci samozřejmě, ale za dráty no.  

Co jste si zabalil s sebou? 

No to už taky přesně nevím, ale protože jsem byl už v dětství takovej trochu kutil, tak na věci, na 

oblečení si moc nepamatuju detailně, ale vím, že jsem si s sebou bral kleště, šroubovák, protože… jo, 

baterku… taky jsem byl skaut, takže jsem věděl, že takovýhle věci jsou potřeba, když je člověk někde 

od rodiny. Ale jaký oblečení… no to nejobyčejnější, já jsem taky nic jinýho neměl. V tý době jsem 

každej rok vyrostl ze všech šatů, takže to byly takový běžný věci, jo. Který rychle odešly, pak za mnou 

museli posílat oblečení, který jednak mi bylo malý a jednak se to roztrhalo, protože jsme byli od rána 

do večera venku na práci a to oblečení teda odcházelo rychle.  

Jak jste se vůbec dostal do Bystřice? 

No měl jsem určitěj den a hodinu bejt myslím na nádraží v Bubnech, kde byl přistavenej normální 

vlak, bez žádných… žejo… žádný esesáci… nikde nic. Tam jsme nastoupili, ještě tam byl se mnou 

otcův kolega z práce, kterej byl starší než já, žejo, tomu už bylo přes třicet, jo. A otec ještě chtěl, aby 

se o mě staral. No v praxi to pak bylo trochu obráceně, to byl tak nepraktickej člověk, že jsem mu pak 
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musel řadu věcí pomáhat já. No a odvezli nás do Bystřice a tam už přestala idyla, tam už čekala SS a 

psi, a už to teda přestala bejt zábava.  

Kdy jste tam přijeli? V který den, pamatujete si na datum, kdy jste dorazili do Bystřice? 

No tak to nevím… v tom mám i trochu zmatek, protože jsem byl přesvědčenej, že jsem tam byl v 

určitý době. A pak jsem z dokumentů, z korespondence zjistil, že to bylo trochu jinak, že jsem tam 

byla asi o čtrnáct dní pozdějc, než jsem si myslel.  

A přibližně rok a měsíc…  

No čtyřicet čtyři a musel to bejt červenec, zřejmě v půlce července.  

Jak se jmenoval ten kamarád otce, s kterým jste tam jel? 

No to sice vím, ale nevzpomenu si. My jsme nejeli napřed to Bystřice, napřed nás zavezli do 

Tvoršovic, do nějakýho statku, kterej byl opuštěněj… teda nebyl to už statek jako takovej, ale byly 

tam stodoly upravený, byly tam palandový postele… a poměrně malej dvůr. A nevím ani, kolik dní 

jsme tam byli, než jsme přešli do lágru do Bystřice, protože ten se stavěl, ten ještě nebyl ani hotovej, 

tak několik dní jsme byli v těch Tvoršovicích.  

Říkal jste, že na vás v Bystřici na nádraží čekali esesáci s psama a tak dále… Proběhla tam třeba 

nějaká prohlídka, poté co jste přijeli do bystřického tábora? 

Ne, to si nepamatuju, to vím jenom, že nám sebral… nám odebrali kufry, naložili je na náklaďák a ani 

si nevybavím, jestli jsme tam šli pěšky nebo nás vezli autem. Ono to nebylo daleko, jo, to byly tři 

kilometry asi, ale myslím, že jsme šli pěšky, že nám jenom odvezli zavazadla.  

Vzpomenete si na nějaký, jestli tam třeba vůbec byl, nějaký uvítací rituál… jestli vám někdo řekl, 

kde jste, co máte dělat nebo jestli jenom jste byli jednoduše odvedeni do tábora…? 

No tak to si nevybavuju, v tom statku jsme se ubytovali… ani si nepamatuju, jestli byl nějakej nástup, 

nějakej apel, ale zřejmě byl, to mi asi jenom vypadlo z paměti, to by si Němci neodpustili něco 

takovýho. Potom v Bystřici samozřejmě, tam už byl apel každej den, tam už to bylo… večer, ráno, to 

už bylo samozřejmý, ale na tom statku, to už si nevybavuju.  

Takže vy po určité době v těch Tvoršovicích jste přešli do toho nově zbudovaného tábora 

v Bystřici… Jak ten tábor vypadal? 

No jak vypadal, obyčejná brána jednoduchá, ostnatý dráty okolo… a v podstatě to bylo kromě těch 

dvou baráků, jedničky a dvojky, kam my jsme se nastěhovali, tak myslím, že už stála i trojka nebo 

čtyřka nebo jí dodělávali… a dál to bylo staveniště, nebyly tam záchody ještě, kuchyň, to se myslím 

stavělo ještě, to bylo provizorní všechno. Takže to bylo takový… takový velký staveniště, půlka toho 

prostoru.  

Byl ten tábor nadohled od Bystřice, nebo to bylo izolováno od…? 

No nadohled ne, on mezi tím byl násep tratí, jo… Bystřice byla oddělená… tam sice pak byly ještě asi 

čtyři takový rodinný domky za tratí, který patřily do Bystřice, ale jinak Bystřice celá byla za tratí. A ten 
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násep byl dost vysokej, protože pod tratí byl podjezd, kterým když se z Bystřice podjelo a hned sto 

metrů, dvě stě metrů byl vchod do tábora.  

Kde jste byl ubytován v táboře? 

Tak byl to barák číslo dvě, byly tam palandový postele, ze začátku teda jenom dvoupatrový, až teprve 

na jaře čtyřicet pět, když tam přesunuli lidi z jiných táborů, z Polska hlavně, tak tam nastavěli do 

volnýho prostoru, kterej byl proti vchodu… tak to byly velký čtyřpatrový palandy, jo, to bylo až do 

stropu.  

Říkal jste, že na jaře čtyřicet pět přišli vězni z Polska, co to bylo za lidi?  

No zřejmě taky míšenci jako my nebo manželé židovek, jo. Těch táborů bylo v Polsku několik, já jsem 

měl taky kamaráda, kterej byl napřed v Polsku, a pak ho přesunuli ne do Bystřice, ale na Hagibor tady 

v Praze. Takže zřejmě tam bylo několik táborů, který ustupovaly před frontou, tak… část zřejmě přišla 

do Bystřice.  

Měli jste třeba od nich nějaké zprávy o tom, co se v Polsku děje? 

Tak my jsme zprávy měli celkem dobrý, i když já jsem se zajímal jenom o to, kde je fronta… o nějaký 

detaily samozřejmě ne, ale protože řada nás chodila na práci do civilního prostoru, kde lidi 

poslouchali rádia… takže jsme zprávy měli, kde je fronta a co se děje, to jsme celkem věděli. Takže 

pak už jsme věděli, že jsou Rusové na Moravě, tak to už byla nálada lepší, jo.  

Ještě když se vrátím k tomu ubytování, jak vlastně vypadal ten… vy jste říkal, že jste byl v té 

dvojce, jestli se nemýlím.  

Dvojce…  

Ten… ten barák, v kterém jste bydlel, byl nějakým způsobem rozdělen, nebo to byla jedna velká 

místnost? Můžete nám nějak popsat to ubytování? 

To byla jedna velká místnost pro postele, ale proti vchodu byla oddělena jedna velká místnost, kde 

byla umývárna, takový ty žlaby dřevěný, kde… nevím, jestli tam od začátku tekla voda, ale myslím, že 

jo… že tam byly rozveděný kohouty a železný žlaby. A pilinový kamna, to bylo jediný topení, tam se 

v zimě topilo v celým tom baráku. Ty baráky jsou na fotografiích, to v Bystřici mají, takže z venku je 

to vidět, jak to vypadalo. Vevnitř proti vchodu byla ta místnost, která… nevím, to mohlo bejt tak 

třikrát pět metrů, třikrát šest metrů, tam umývárna. A já jsem měl postel hned vedle tý zdi tý 

umývárny, takže skoro u vchodu… jo… jsem měl postel.  

Kolik tak lidí bydlelo v jednom tom baráku? 

No… padesát, šedesát… ten vchod byl vprostřed… na obě strany byly ty palandy, byly vždycky dvě, 

čtyři… no určitě šedesát lidí, možná víc tam bylo.  

Vzpomenete si, s kým jste bydlel na té dvojce, kdo vám byl nejbližší? 

No tak nejblíž tam byl nějakej Srnec, to byl povozník z Prahy, takovej šlachovitej drobnej 

človíček…pak tam byl nějakej Martinec, to byl v civilu stavební dělník… no pak tam bili bratři 

Zieglerové, ten jeden z těch bratrů pak dělal veliteli tábora takovýho poskoka, on uměl výborně 
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německy, takže ten vlastně nechodil na práci, ale byl u něj v tý vile, co měl sídlo velitel tábora, tak on 

mu tam dělal… jednak tlumočil a jednak teda dělal nějaký kancelářský práce tam. No tak… 

Jak jste vnímali vy ostatní, že takhle pracuje pro vedení? 

No brali jsme to jako výhodu, protože ledacos jsme se dozvěděli. A on to byl kluk, kterýho jsme se 

nebáli, že by na nás něco řekl, to ne.  

Já jsem vás přerušil, vy jste vyprávěl o těch dalších lidech, s nimiž jste bydlel v tom druhém 

baráku… 

No tak nějakej Knobloch tam byl… ale já jsem se spíš jinak stýkal s lidma, který bydleli na čtvrým 

baráku, to byli právě ti bratři Peleškové a jejich bratranec Pirk, a Jára Pospíšil tam bydlel… A 

Kopecký… Protože jsme byli v pracovní partě spolu, takže spíš jsme udržovali styky takhle, protože ti, 

tihleti co jsem o nich mluvil, ti chodili na práci jinam, takže my jsme měli takovou skupinku 

mládežnickou. Ale ti bydleli na tom čtvrtým baráku.  

Kdo to byli ti Peleškovi… bratři Peleškovi? 

Tak pokud si vzpomínám, tak měli nějaký pekařství v Nuslích, ale oba studovali medicínu. Ten starší, 

ten teda už jí studoval v tý době, chtěl bejt očař, takže nám ošetřoval oči, když nám něco padlo do 

oka… A ten mladší, ten ještě myslím nestudoval tenkrát, ale pak byl ortoped v Hradci Královým.  

Vy jste mi minule, když jsme vás navštívili ukazoval fotografie, které bratři Peleškovi pořídili 

v Bystřici… jak to bylo možné, že tam pořídili fotografie? 

No oni to byli fandové do fotografování, ten jejich bratranec, ten Pirk, ten dělal v Praze v továrně na 

optiku, pak to byla Meopta, jak se jmenovala před válkou, to nevím… no a ti se bavili o fotografování 

často, on dokonce říkal, že po válce sestrojí fotoaparát vynikající, takže já jsem v tý době znal 

všechny značky, jenom teda z vyprávění, ne že bych věděl, jak ty fotoaparáty vypadaj moc… a tak se 

dohodli, že tam propašujou fotoaparát a že tam udělaj nějaký fotografie, což se pak teda stalo, ale ty 

fotografie, který jsem získal… já je nemám teda jako v kopiích, já je mám jenom v počítači, jsou velice 

nekvalitní, což mě překvapilo, když o sobě mluvili, jaký jsou experti na fotografování. Dokonce tam 

propašovali barevný diapozitivy a promítali jsme u nich na tom čtvrtým baráku diapozitivy. Takže asi 

opravdu uměli fotografovat, ale nějakým řízením se stalo, že ty fotky jsou opravdu mizerný… a 

údajně negativy jsou někde v Bystřici v muzeu. Protože manželka toho staršího Pelešky, kterej už 

nežil, tak mi řekla, že všechno odevzdal do Bystřice. Řekla mi jméno komu, takže to starosta v Bystřici 

ví, napsal jsem mu to, ale fotky zřejmě… nevím, co se stalo s těma negativama. Muselo jich bejt 

hodně, protože to, co se zachovalo, je asi šest fotografií, tak když vemu, že jenom na filmu bylo 

dvanáct snímků, tak někdo to musí bejt.  

Jak vypadal typický den pro vás v bystřickém táboře? 

No tak ráno budíček, snídaně, nástup na apel a šli jsme do práce. Stavěla se tam trať z Bystřice do 

sousední vesnice, kde měly bejt sklady pohonných hmot… takže jsme začínali od Bystřice, tam byly 

pole, napřed se teda stáhla ornice a pak se začalo stavět. V poledne přivezli oběd a dělalo se dvanáct 

hodin nebo kolik… to už si přesně taky nepamatuju… No v zimě ne, když byla tma, to nešlo, ale kdy 

jsme tam přijeli, tak se teda dělalo hodně… a potom večeře, zase nástup, potom bylo prakticky 
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volno… no občas vlítli na barák esesáci, to se muselo zařvat… všichni stát v pozoru, no tak to bylo 

vlastně každodenní tohle.  

Co se dělo, když vlítli na barák esesáci? 

No celkem, prohlíželi pořádek hlavně, žejo… to bylo jak na vojně, prohlídli postele, jestli jsou ustlaný, 

protože přes den to nešlo… než se šlo spát, tak to muselo bejt ustlaný. No ale žádný velký následky 

to nemělo, že někomu vynadali, to jo, že… Takže jedině, že se zařvalo jako na vojně a všichni museli 

stát, ale… 

Říkal jste, že ti bratři Peleškovi propašovali do tábora fotoaparát, ty diapozitivy a tak podobně… 

Jakým způsobem se daly tyto věci pašovat? 

No tak ono se to dalo. Spousta lidí… nebo spousta… já možná odhaduju, že takových padesát lidí 

jezdilo jinam na práci do civilu – některý dělali na pile, myslím v Benešově, a přímo v Bystřici byla 

továrna na nádobí Svědínek, a tam dělalo několik z nás truhlářů… a ta fabrika byla hned za tou tratí, 

takže se dalo domluvit, byla to dost složitá konspirace… Samozřejmě to vedení tábora… naše vedení, 

ne SS, tak o tom vědělo, co se děje, nikdo nic neudal. Tak tam se vyjednala návštěva a bylo to tak, že 

třeba já jsem se tam sešel jednou s otcem taky, takže mi řekli, že pojedu s obědem. Vyjel jsem pod 

tou tratí vlastně do civilního prostoru, u fabriky jsem vystoupil, oni jeli dál… protože přes to 

pracoviště se nedalo jezdit, tam by ten vůz někde zapadl, tak se jezdilo přes Bystřici, na jiným místě 

se přejela trať s obědem, takže se jelo přes Bystřici. No tak jsem vystoupil u tý fabriky, sešel jsem se 

s tátou, a když jeli zpátky, tak mě zase provezli zpátky. To už tam ty hlídky, co byly u toho podjezdu… 

tam měli jenom papír, žejo, kočí plus tři… jména nebyly, takže to bylo jedno, kdo tam sedí na tom 

voze. Takže i já jsem se jednou takhle dostal ven do Bystřice. Takže zřejmě takovým způsobem se 

tam dalo propašovat. Dokonce jsem se sešel s otcem jednou přímo na tý trati a esesák na to čuměl 

asi sto metrů, táta ho ukecal, to byl Rumun. To už bylo nějak na jaře. Táta za mnou přijel, nebylo to 

domluvený a chtěl se mermomocí se mnou setkat, no tak šel na tenhle přechod a ukecal tohohle 

Rumuna… esesáka… a že dokonce pro mě poslal, jo… takže... ten už věděl, že je Rumunsko obsazený, 

už věděl, že je na tom špatně, jak asi skončí… takže už nebyl esesák, když ho nikdo neviděl, tak 

zřejmě to udělal. Takže šlo tam teda propašovat věci takhle. 

Byl jste ještě jinak v kontaktu s tatínkem a nějakými jinými příbuznými v táboře, kromě těchto 

osobních setkání? 

No pak tam teda přišel ten můj bejvalej šéf, ten ředitel továrny na laky, ten bydlel někde na pátým 

baráku nebo… Tak toho jsem tam párkrát navštívil, vždycky večer po práci. No a jinak byl kontakt 

přes balíčky a korespondenční lístky, který jsme mohli napsat jednou za měsíc německy třicet slov… 

jo, se mohlo. A nevím, za jak dlouho balíček, ten se musel rozbalit v kanceláři, tam byl jeden esesák 

vždycky u toho… no… Nepsaná povinnost byla mu vždycky z toho něco dát, aby si člověk mohl 

odnést ten zbytek… Takže přes korespondenci a přes balíky.  

Víme, že několik lidé se pokusilo utéci z Bytřice… nebo utekli… Vy si pamatujete na nějaké útěky 

z bystřického tábora? 

O pamatuju si, vím, že první útěk někoho chytli, vrátili ho zpátky, dostal těch pětadvacet ran holí.. to 

byl první případ. Pak byl případ, kdy někdo utekl, ale nechytli ho, tak tam přvezli druhej nebo třetí 

den jeho tátu, ten tam pak byl až do konce. A já si teď nejsem jistej, jestli to byl Friedlander nebo 
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Babák… Já vím, že od obou tam byli otcové těch kluků, ale kterej jako utekl první… to už si teda 

nevybavuju. Takže utéct se dalo odtamtud, nebyl problém, ale za těchhle podmínek to nemělo 

smysl, žejo… Abych já utekl, někde se skrejval do konce války a táta tam byl druhej den místo mě, 

žejo… A táta byl taky takovej nepraktickej člověk, ten by to tam asi snášel hůř než já.  

Vy jste viděl, jak byli trestáni… jak byl trestán ten útěkář?  

Jo, to byl vždycky nástup, celej lágr musel nastoupit a přede všema byl vejprask, jo… Musel ten trest 

provést někdo z nás, ne ti esesáci… no někdo z nás… Když tloukl málo, tak dostal taky… No zavedla se 

tam praxe, tam bylo několik Němců taky, kteří měli ty kožený kalhoty, jak nosili ti Tyroláci nebo 

Sudeťáci. Tak ten, kdo měl dostat trest… a to se vědělo, žejo, tak si pod normální kalhoty navlíkl tyhle 

kožený, takže ono to přeci jenom tak nebolelo. No pak to jednou někdo přehnal a těch kalhot si vzal 

víc, tak se musel svlíknout a dostal teda na holou a to už bylo horší, jo… Takže to bylo vždycky 

představení pro celej lágr.  

Byli vězni trestáni i kvůli jiným věcem, než kvůli tomu útěku? Vzpomenete si? 

Tak asi za nepořádek… já teda si nepamatuju na konkrétní případ u nás na baráku… ale byl několikrát 

kolektivní trest, nevím už proč. Ale třeba při nástupu jsme museli všichni, starý mladý kolem 

apelplatzu tím žabím krokem, jo… prakticky v podřepu… No pro netrénovaný svaly je to strašný, 

protože ti staří druhej den nechodili. Tak to bylo takhle několikrát, kolektivní trest… nevím, už si 

nepamatuju, co se stalo, že teda trestali všechny. Ale mohl provést něco jednotlivec a za trest to 

odnesli všichni. Vím, že opravdu druhej den jet s kolečkem bylo utrpení po tom prvním, pak už ty 

další… to už jsme byli na to trošku vytrénovaný, ale tenhle první kolektivní trest, to teda bylo krutý.  

Takže takové tresty se děly častěji? 

No, několikrát.  

Ještě nějakým dalším způsobem byli vězni trestáni? 

Tak to si nic nevybavuju. 

Víme ze vzpomínek jiných vězňů, že tam bylo něco, čemu se říkalo bunkr… v táboře. Nepamatuje si 

na to? 

Jo tak bunkr byl vedle tý vily, co bydlel ten velitel tábora. Tak tam byl betonovej bunkr, takže vím, že 

tam těch několik útěkářů tam bylo nevím jak dlouho. To ale vím spíš od toho bratra toho mýho 

spolupracovníka tam, protože ten to měl hned vedle tam, tak ten nám řekl, že je tam někdo 

zavřenej, ale… nevím, jak tam byl dlouho nebo jaký podmínky tam byly.  

Zmínil jste toho rumunského esesáka, byli tam ještě nějaké… byli mezi těmi příslušníky SS ještě 

nějaké jiné národnosti než Rumuni a pravděpodobně Němci? 

Byli tam Slováci, Slováci a ten Rumun, to vím určitě, jestli ještě jiní… Tak ono tam nebylo těch 

esesáků moc, to byl velitel a zástupce a nějakejch pět dalších, víc si nevybavuju. Takže vím určitě, že 

Slovák tam byl a tenhleten Rumun, to byl takovej voják podle mě na baterky, jo… obrejlenej, úplně… 

na první pohled bych neřekl, že je to voják, kdybych ho viděl v civilu, jo…  
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A ti Slováci? 

Tak s těma jsem do styku nijak nepřišel. S tímhle Rumunem právě dvakrát jsme přišli… já jsem přišel 

do styku – jednou když ho táta ukecal, aby mě… abychom se mohli sejít, a podruhý, když jsme… to 

bylo už před koncem, když jsme se… asi tři tejdny před tím, než jsme utekli, jsme požádali toho 

velitele tábora, toho našeho, toho lageralteste, aby nás dal na práci vrtat studny do jedný vesnice 

uprostřed toho cvičiště. A mohli jsme, když bylo ošklivo, chodit přes Bystřici, jo… Museli jsme teda jít 

ve skupině, měli jsme papír, aby nás pustili. A cestou jsme se, když jsme šli zpátky, jsme se stavili 

v řeznictví a ten Rumun tam něco kupoval. A pamatuju si, že ten Rumun se tam rozbrečel, v tom 

řeznictví. Protože mu začali vykládat, že Rumunsko už je… že tam jsou Rusové, že tam je všechno 

rozbitý… a že kdo se dal k Němcům postřílený a jo, tak… Takže to skutečně nebyl esesák, tak jak si ho 

lidi představujou, jo. To byl opravdu… jak se k nim dostal, bůhví…  

Jak se k vám chovali ti další esesáci?   

 No tak my jsme s nima do styku moc nepřišli, to byly jen ty hlídky na těch přechodech. Pak při těch 

nástupech a těch prohlídkách na baráku, to byl vlastně jenom takovej anonymní kontakt. A jinak ne, 

na pracovišti nás nehlídali, to byla civilní firma, takže tam byl stavbyvedoucí a ten vlastně zodpovídal 

za to, že tu práci odvedeme… 

A ten velitel SS, jak se vlastně jmenoval? 

No vím… My jsme mu říkali Háša, ale… no mám to v notebooku ty jména všechny, ale vždycky, když 

si je potřebuju vybavit… Já si za chvilku vzpomenu třeba.  

Mě spíš zajímá… To není tak důležité, jak se jmenoval, to určitě někde najdeme, ale… jak on 

vystupoval, jak on se choval?  

No choval se jako velitel koncentráku, ale já jsem s ním do kontaktu osobně nijak nepřišel, takže 

nemůžu, nemůžu říct… Slyšel jsem různý zvěsti, že na někoho poštval psy, ale… že dokonce někde 

někoho zastřelil, napsal jeden z těch spoluvězňů někdo do nejakýho článku, ale to mi buď teda uniklo 

nebo mi to už vypadlo z paměti. Ale já jsem s ním nepřišel… osobně ne. Byl to takovej arogantní… 

arogantní chlapík na první pohled, to jo, ale osobně jsem s ním naštěstí nikdy nic neměl.   

Říkal jste, že to vedení tábora – ne to německé – vědělo o těch nepovolených aktivitách, to 

znamená nějaké ty kontakty mimo tábor a podobně…? Jakým způsobem fungovalo… nebo co to 

vlastně bylo za vedení a jakým způsobem to fungovalo v táboře? 

Němci určili… jak vybrali, jak to vybrali, nevím… zřejmě proto, že to byl voják, tak vybrali… byl to 

Brňák, Slavisch se jmenoval, ale nepsal se česky, psal se s „h“ na konci, tak jestli měl nějaký vztahy 

nebo to byl… Ale mluvil česky perfektně, byl z Brna, tam těch… tam bylo hodně Němců v Brně… Tak 

je možný, že si ho vybrali nějak takhle, ale to nevím… byl to bezvadnej člověk. Samozřejmě musel 

těm Němcům… nemohl se stavět jenom na naší stranu, ale celkem v tom proplouval zřejmě dobře, 

aby neškodil nějak nám, kde nemusel. No pak tam byl… nevím, to nebyl člen vedení, ale to byl 

táborovej doktor, doktor Sláma… Tak ti to zřejmě věděli, tohleto všechno, co se tam dělo.  

Takže tam byl ten vedoucí z toho Brna, který tam byl těmi Němci nějak zvolen nebo ustanoven 

jako nějaká vůdčí osobnost… A on měl pod sebou nějaké další lidi, nebo jakým způsobem…? 
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No měl tam nějakou kancelář, jak to tam bylo obsazený, to nevím. Každej ten barák měl svého 

velitele a každá ta pracovní skupina měla ještě svého velitele. Naše skupina to byl nějakej Singer, 

starší pán, taky velice slušnej, nějakej bankovní úředník.  

Minule jste nám vykládal ještě nějakou příhodu o nakládání nebo vykládání nějakých beden tuším 

že… 

Se střelivem. 

…se střelivem. Vzpomenete si…? 

No to nás odveleli na nádraží vykládat vagony… nám to bylo záhadný, Němci vedou válku na dvou 

frontách a místo, aby vozili střelivo na frontu, tak ho vozili z fronty do nějakejch skladů tady 

v Čechách. Tak to byly dělostřelecký granáty, nevím… ráže sedm a půl… i větší tam byly teda, ale 

většinou to byly tyhle menší ráže. Bedýnky rozbitý, z toho koukaly hřebíky, a jak byly spoje těch 

bedýnek, plechy… to z toho čouhalo, takže bylo velice nebezpečný to brát vůbec do ruky. No a to na 

nás chtěli teda velice rychlý tempo pracovní, rychle vyložit, aby mohly vagony odjet… vykládali jsme 

z vagonů, nakládali na náklaďák. A vozili to do Tvoršovic do toho musničáku, ten taky pak vybouchl 

nějak, nevím čím zásluhou. No tak to bylo tohle, to jsem se pokusil… protože nás tam bylo… nás tam 

brali druhej den a třetí den, tak jsem se pokusil… žejo, protože to byla opravdu dřina a ruce jsme 

měli od krve, protože to se nedalo ubránit tomu, že si člověk roztrhl ruku… Tak jsem se pokusil, aby 

nás vyměnili, byla to blbost ode mne, zas by to odskákali jiní, ale… Tak ten esesák mi řekl, že když byl 

mladej jako já, tak toho unesl mnohem víc, no a tím to skončilo, takže jsme tam byli asi pět dní, 

takhle jsme nakládali. No občas nás dali na jinou práci, jo… vykládat písek z vagonů. A to vždycky byla 

dřina, protože tam šlo o čas, aby ten vagon zmizel z kolejí. No a potom už teda na jaře, to byly jiný 

práce, to jsme jezdili k Benešovu kopat zákopy, dělat protitankový zátarasy… To nás vždycky naložili 

na náklaďák, odvezli a… napřed jsme dělali ty protitankový záseky, to byly hluboký příkopy, a pak 

jsme kopali pěšácký zákopy, takový ty klikatý, kolem Benešova. A tam nás stihli hloubkaři při tom. To 

nevím, jestli jsem minule říkal. No tam nás hlídali esesáci teda na týhle práci, a tehdy přilítlo 

sedmnáct těch dvojtrupejch Lightningů, někde byli na Sázavě, jsme viděli z dálky, že tam dělaj nálet. 

Pak udělali nálet na Bystřici na nádraží, no a zřejmě tam viděli nás, viděli ty zákopy, mohli usoudit, že 

jsou tam vojáci… ale zřejmě nějak usoudili, že nejsme vojáci… A ten esesák, co nás tam hlídal, 

nevěděl nic lepšího, než že jsme museli z těch zákopů vylézt, tam kde jsme byli chráněný vlastně… 

museli jsme běžet do lesa, kterej byl půl kilometru daleko. No a ti na nás nalítávali, vždycky když se 

blížili, tak jsme si lehli na zem, žejo… tak udělali okruh, tak jsme zase o kus popoběhli… asi třikrát na 

nás takhle nalítli, ale to bylo ve dvaceti metrech, to byl hukot. No a pak odlítli, tak jsme se zase vrátili 

zpátky. Byla to blbost od toho… protože v těch zákopech, který byly klikatý, tak ať letěli z kterýkoliv 

strany, tak jsme se mohli schovat. Ne, on nás hnal přes pole do lesa. Tak to bylo takový zpestření tý 

práce na trati. No a trať jsme dotáhli skoro až do těch Petrovic, kde měly bejt ty podzemní nádrže, ty 

už tam byly přivezený dokonce, jo… to byly obrovský nádrže, nevím na kolik set nebo desítek tisíc 

litrů. To si vzpomínám, když je tam přivezli na nějakým valníku a skládali je z toho valníku po těh 

traverzách, tak to nezvládli a ten… ta nádrž se koulela, to byl mírnej svah, koulela se dolů a jak měla 

ten otvor, to plnění asi šedesát centimetrů, tak asi šedesát na vejšku, tak to dělalo takový díry do 

pole, to byla obrovská váha. Naštěstí zrovna nikdo tam nebyl. Takže to už tam bylo připravený, tam 

byl lihovar v těch Petrovicích, takže tam zřejmě měli vyrábět líh, skladovat a…  

Jak jste vlastně byl dlouho v Bystřici, do kdy jste byl v bytřickém táboře? 
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No do prvního května. Jak jsem už říkal, my jsme asi tři tejdny předtím… protože jsme si už říkali, že 

fronta se blíží, že bysme tam asi neměli zůstávat do konce, protože přišly nějaký zprávy, jak Němci 

likvidovali tábory jinde, tak jsme si řekli, že by bylo vhodný včas teda zmizet. A nejlepší šance byla, 

když se chodilo ráno přes Bystřici na práci, tak ráno prostě zmizet. Tak jsme se domluvili na prvního 

května, že teda utečeme.  

S kým jste se dohodli? 

Prosím? 

S kým jste se domluvili? 

No byla nás parta pěti kluků, ti bratři Sieglerové… nebo myslím jen ten jeden, ten co byl u toho 

velitele tábora, ten s námi myslím nebyl. Ale to už si nevybavuju. Prostě čtyři nebo pět se nás 

domluvilo, co jsme chodili vrtat ty studny. A předem nám zase jiní, kteří mohli do města, domluvili 

s přednostou stanice, že nám opatřej jízdenky do Prahy a že se tam můžeme schovat ve sklepě. 

Takže místo do práce jsme zahnuli na nádraží, do sklepa. No a když přijel vlak, tak jsme jenom rychle 

nastoupili do vlaku a mysleli jsme, že tím to skončilo. Pak ale přišel nepříjemnej zážitek, protože do 

vlaku nastoupila německá vojenská policie, ti četníci německý s těma kovovejma slintákama, a 

kontrolovali doklady. On ten vlak byl plnej uprchlíků, Němců, kteří jeli z Bavorska… se stěhovali přes 

Čechy na sever… ale zase ze severu utíkali před Rusama do Bavorska… Takže vlak byl nabitej, prostě 

stáli jsme v uličce, hnout se nedalo. A teď oni procházeli a chtěli doklady. No a nebylo vyhnutí… 

utéct, vyskočit nešlo, jednak s nima nastoupili další dva, kteří stáli na stupátkách, pro případ, že by 

někdo z vlaku vyskočil, takže to šanci nemělo… Tak jsme si řekli, no tak to riskneme, ukážeme doklad, 

kterej máme. Měli jsme u sebe pracovní knížku, kterou nám asi tři neděle před tím ta firma vrátila. 

Jo.. dali… A občanský průkazy ne, ty byly někde u těch esesáků. A měli jsme Lager Ausweis, to byla… 

na á pětce na cyklostylu rozmnoženej papír, že jsme číslo to a to, příslušníci sonderlágru… a 

podepsanej pod tím byl, samozřejmě razítkem, generál Karrasch, to byl generál celýho toho SS 

cvičiště. No a měli jsme zkušenost jednou, když jsme procházeli přes nějakou tu hlídanou bránu, že 

stačilo ukázat tenhle papír a on ten podpis – ten Karrasch – byl dost velkej, tak jsme si řekli, ukážeme 

tenhle papír. Ukázali jsme těm četníkům tenhle papír, ti tam viděli tenhle podpis Karrasch a prostě 

přešli, takže jsme dojeli v pořádku do Prahy… Tam jsem ještě pro jistotu spal dva dny u příbuzných, 

pro případ… jsme si říkali, Němci jsou někdy důkladní… a to ještě o konci války, to bylo prvního 

května, to ještě jsme nevěděli, jak dlouho bude ještě válka. Tak jsme pro jistotu nešli domů a každej 

jsme se šli vyspat někam jinam.  

Mě by ještě zajímalo, vy jste říkal, že jste měli zprávy o tom, co se děje s tábory, že jsou 

likvidovány někde jinde… Jak jste se… odkud jste se dozvídali…? 

No přes ten civil zřejmě protože říkám, několik z nás… jezdili na práci do Benešova, takže zřejmě 

nějaký zprávy chodily, no…  

A jak jste se vlastně dostali z toho samotného tábora, jak jste utekli z toho tábora? 

No právě to bylo velice jednoduchý, my jsme chodili přes Bystřici do práce, nebo jsme ten den si 

sehnali povolení, že můžeme přes Bystřici, říkali jsme, „tam je bláto...“ Tak jsme šli přes Bystřici do 

těch, to bylo… jak se ta vesnice jmenovala… před Neveklovem, teď je tam letiště… Myslím Neveklov, 

že to byl. A tak jsme místo jako doprava zahnuli doleva na nádraží. Nevím, jestli nás pak na pracovišti 
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hledali nebo nehledali, to byla vesnice, kde byli… bydleli esesáci… a tam jsme jim vrtali studny. 

Respektive jednu studnu, ne teda studny. No ještě bych měl zmínit, ještě nás jednou poslali na práci, 

právě do toho Neveklova na to letiště, kde přistály německý letadla, Messerschmidty sto desítky, a 

nám dali za úkol je zamaskovat a vykopat tam díry pro protileteckej kulomet. Takže jsme nosili z lesa 

kmeny, to musel bejt ten kmen alespoň dvacet průměr, na to… ten se zapustil, ta díra musela bejt 

tak metr osmdesát hluboká… nevím, široká metr a půl, dva metry… ten kůl byl… doprostřed se 

zasadil a nahoru že daj kulomet na to. No my jsme teda letadla zamaskovali tak, že… to nám teda 

řekli, jak to máme udělat. Nasekali jsme malý stromky a přesně podle obrysů těch letadel jsme je 

postavili, takže z vejšky muselo bejt vidět, že to jsou letadla, jo… Ale chtěli to tak výslovně, jo. Tam 

byl mezi těma letcema, to nebyli esesáci, jo, to byli letci… mezi nima byl Sudeťák, nějakej Láďa… jak 

se jmenoval nevím, ale říkal, „říkejte mi Láďa,“ jo, tak ten nám vyprávěl, kde byli ve Francii, jo, takže 

s těma bylo úplně jiný… jiná domluva, než s těma esesákama. Zřejmě u těch letců jsou trochu odlišný 

charaktery, než u těch SS. Tak jsme tam kopali tyhle díry a zasazovali… zasazovali tyhle kůly 

doprostřed. Už tam teda nikdy kulomety nebyly, žejo, protože samozřejmě hloubkaři všechny ty 

letadla rozstříleli, co tam byly takhle pečlivě zamaskovaný.  

Ještě od jiných vězňů toho bystřického tábora jsme slyšeli o jednom případu, kdy jeden mladík 

rovněž utekl z tábora, ovšem byl na tom útěku zastřelen. Znal jste ten případ nebo…? 

No ten případ znám vlastně jenom z vyprávění, ale až v pozdější době. Když se to stalo, tak nějak mi 

to… i když to bych se divil, že by se o tom nemluvilo, žejo, o takovým případu. Ale opravdu mi to 

nějak vypadlo, až teprve teď když se dávaly ty vzpomínky těch vězňů dohromady… a od bystřickýho 

starosty, kde mu dělali pomníček, žejo, tak jsem se dozvěděl, že vlastně utíkal úplně nesmyslně. Že 

utíkal v noci, přitom říkám, z tábora se dalo utýct kdykoliv, z pracoviště… nebyl problém žádnej. No a 

on utíkal v noci, tak to bylo veliký riziko.  

Jaké vlastně panovaly hygienické podmínky v táboře, co se týče… já nevím… hmyzu a vůbec 

hygieny a tak? 

No tak já jen pamatuju na množství blech, jo, to ještě v létě, když jsme tam přišli, to ještě ty deky 

byly zřejmě bůhví odkud, jo, nějaký vojenský… takže už v nich ty blechy asi byly, protože jak jsem 

viděl osazenstvo tábora, tak tam žádný bezdomovci nebyli… takže to byli všechno civilizovaný lidi, že 

by tam přitáhli tolik blech, nepřichází v úvahu. A když jsme dali… to jsme mohli v neděli, když se 

nepracovalo, tak jsme deky vyvěsili ven. A to byla jedna hnědá tečka vedle druhý žejo, ony byly 

zalezlý v tý dece, jen ten zadeček koukal. Takže blech tam bylo hodně, ale jinej hmyz, to nevím… to 

jsme… na to jsme nenarazili… Takže od blech jsme poštípaný byli, to jo, ale jinak teda… i ti Němci 

dohlíželi na hygienu, to teda musím říct, že teda mejt se muselo, uklíze se muselo… Takže po týhle 

stránce tam nebyly problémy, alespoň já jsem je tam nezažil.  

Docházelo v tom táboře nebo na těch pracovištích k nějakým úrazům nebo úmrtím vězňů? 

Tak úrazy jistě byly, ale to si nějak nevybavuju… protože většina těch lidí nebyli zvyklí na takovouhle 

práci. No ale ono při práci s lopatou a s kolečkem zas tolik úrazů bejt nemůže, žejo. Takže to si nějak 

nevybavuju. A ti, co chodili na práci jinam, tak to byli odborníci, to si vybrali, samozřejmě. Žejo, do 

fabriky na nábytek si vybrali odborníky, takže tam nevím. Četl jsem článek od těch, co chodili na pilu, 

že tam byl krutej režim, ale se mnou na baráku byli tři kluci, co na tý pile dělali a neslyšel jsem od 

nich o nějakým krutým režimu, naopak si chválili, že si tam můžou dělat různý práce… tam byla 
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kovárna, si tam dělali nějaký ze železa věci… zřejmě je to úhel pohledu a smůla, jak na někoho někdo 

narazil. Takže úrazy, o úrazech nevím. Choroby, to ano, to bylo… nastydnutí různý, žejo…  

A zemřel někdo v táboře? 

Já teda si nevybavuju, že by někdo zemřel. Léčení bylo jednoduchý, na bolesti různý dávali 

Opodeldok, jako Švejkovi, jinak aspirin, nic jinýho tam nebylo a pro nás mladý byla rada, vykoupat se 

v rybníce, zabalit se do dek a ráno jít do práce. A fungovalo to, při nějakým nachlazení… tak to 

fungovalo. My jsme měli přístup asi k deseti metrům… ten plot toho lágru byl až k rybníku a tam byla 

mezera, že jsme až k rybníku měli přístup. Takže než byly ty umývárny nějak líp v chodu, tak jsme se 

chodili mejt k tomu rybníku, takže říkám… to byla rada na nastydnutí, jak ho léčit.  

Víte, jak dopadlo to vedení toho tábora, jestli utekli nebo byli souzeni v Československu? 

No vím, nemůžu to ale říkat, protože si to nepamatuju. Nějakej student napsal v Bystřici práci 

nějakou diplomovou o lágru Bystřice, a ten to tam popisuje, jak skončil ten… Maurer se jmenoval ten 

velitel tábora našeho… jak ten skončil a jak skončil i ten, ten generál Karrasch a jeho zástupce byl 

nějakej Hauprich, obersturmbannfuhrer. Ten to tam popisuje, ale já si to nepamatuju teda, mám to 

v notebooku, ale nepamatuju si to. Ale špatně… myslím jen jeden skončil špatně. 

Říkal nám jeden pamětník, že vlastně viděl v blízkosti Bystřice, když pracoval, projíždět vlak, který 

převážel – pravděpodobně, to byla jeho interpretace – vězně z jiných táborů, těsně na konci války, 

jak transportovali vězně z táborů na východě někam hlouběji do vnitrozemí, myslím německého. 

Byl jste svědkem něčeho podobného? 

Ne, protože my jsme dělali ke konci u těch Petrovic a to bylo od tratě daleko, takže na trať jsme 

viděli jenom, když se dělal začátek tratě… tak řekněme prvních osm set metrů, a pak už ta vlečka od 

těch Petrovic se odklonila od tratě, takže my jsme na trať neviděli, takže nevím, žejo. Viděl jsem, jak 

tam hloubaři zlikvidovali vlak, to jsme viděli, ale tohle… tohle to ne teda, protože tam jsme neviděli.  

Byl jste svědkem, na samém konci války, když už jste byl v Praze, nějakých násilností na Němcích, 

jako je odplata ze strany Čechů?  

No byl.  

Případně ze strany Rusů? 

Byl jsem svědkem, ale to bylo takový… to jsem šel Jindřišskou ulicí a z Pečkárny vedli… nebo říkali, že 

ho vedou z Pečkárny, nějakýho Němce v civilu… a on uprostřed ulice začal hajlovat, takže to nepřežil. 

Ten tam skončil na místě, jo. Možná kdyby byl zticha, tak… nevím, kam ho vedli teda, ale… zřejmě už 

nevěřil, že to přežije, tak prostě začal uprostřed… tam byly davy lidí, to bylo… já nevím… devátýho, 

desátýho května… Tak tam ho lidi utloukli teda jo… Ale jinak ne, jinak… A ono s odstupem času už to 

vyprchá z člověka, protože potkal jsem po válce kluka, kterej byl se mnou v lágru a hlásil se furt 

k Němcům, jo. Jo, byl to Němec a furt se hlásil, že… docela hrdě, že je Němec, no tak jsem si říkal, 

když jsem ho potkal v Praze po válce, že mu namlátím a… 

A on tam byl jako vězeň? 
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Jako vězeň. Tam bylo víc Němců, tam byli dokonce Hitlerem vyznamenaný lidi od Stalingradu. A 

protože měli… buď byli míšenci nebo měli manželku židovku, to nevím… a ocitli se s náma v lágru. A 

měli železnej kříž od Hitlera. I na ty jména bych si možná vzpomněl. No byl to paradox, že tam byli 

Němci s náma.  

A vzpomenete si na nějaké jméno? 

No to takhle rychle asi ne, ale… Tvář si vybavuju, jak vypadal, ale jméno… to. Ono těch jmen je v tý 

hlavě tolik, že nevím, který ke komu patří, takže bych mohl říct něco špatně.  

No já vám zatím děkuju mockrát, uděláme pauzu.  

Po krátké pauze jsem se chtěl zeptat ještě na pár doplňujících otázek. Jedna se dotýká jenom 

upřesnění – kdy jste byl vyloučen z gymnázia? 

No po nástupu do kvinty, do pátý třídy, tehdy to byla ještě reálka, tak to byl někdy říjen, listopad 

čtyřicet dva. Čtyřicet dva, čtyřicet tři jsem chodil do tý soukromý obchodní školy, a čtyřicet tři jsem 

šel do tý továrny Vaníček a Malec.  

Dále jsem se chtěl zeptat na jednu věc, vy jste minule říkal, že… během té předchozí návštěvy… že 

jste byli zaměstnání, když jste pracovali na té dráze… no vůbec… další vězni v táboře, že byli vedeni 

jako zaměstnanci určité firmy.  

Ano. Firma Billig a Schicko. To je nějaká rakouská firma myslím.  

Víte, co to bylo za firmu? 

Stavební firma, stavební firma no… Právě proto jsme měli tu pracovní knížku, to musel každej za 

války mít, za protektorátu tady… a ta musela bejt uložená u tý firmy, my jsme nesměli mít jinej 

doklad, než ten Lager Ausweis. A právě asi měsíc nebo šest tejdnů před koncem války, než jsme 

utekli, nám tyhle doklady dali. A my už jsme se cejtili skoro na svobodě, když nám.. jsme měli doklad 

vlastně civilní.  

A ještě jsem měl jednu otázku… vlastně jednak jsme se to dozvěděli i během té předchozí návštěvy 

od vás, i od jiných pamětníků, že v táboře probíhaly i určité kulturní vystoupení. Vzpomínáte si na 

to? 

No ano, ano.  

Můžete nám to popsat? 

To bylo nevím jak často… jestli každou neděli… ale bylo jich několik, těch vystoupení. Protože jsme 

tam měli dost umělců různejch, byl tam Jára Pospíšil, byl tam stepař Joe Jarský, to byl tehdy vlastně 

jedinej stepař v Československu slušnej, jo… Pak tam byl pianista nějakej Kopecký, to nebyl ten Miloš 

Kopecká herec, tohle byl skutečně vynikající pianista. Byl tam nějakej Špaček, kterej zpíval se 

Settlerama, to byla skupina, žejo, pěvecká… No, bylo tam několik opravdu vynikajících umělců, 

takže… nevím, kdo to zorganizoval, jestli ti Němci si to vyžádali, nebo jestli vedení tábora naše… Tak 

vždycky v neděli jsme měli takovouhle estrádu. A na většinu jich ti Němci přišli, nebyli tam sice na 

celý… kvůli nim se tam dali… byli tam nějaký bratři Deutschové, v táboře. To byli sice pražský Němci, 
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ale mluvili vynikající vídeňskou hantýrkou. A ti tam měli výstupy v němčině pro ty Němce, jinak to 

bylo česky, jo, ale pro ty Němce vždycky oni si nacvičili nějaký… To, co dělal… vy jste mladý všichni… 

před válkou a na začátku války byla dvojice Hans Moser a Theo Lingen, tak Moser byl kupodivu taky 

žid, jo. A to byli komici vynikající a ty jejich výstupy oni si nacvičili. Takže to tam bylo. Měli jsme tam 

orchestr. Byl tam nějakej Viktor Tomašů, to byl trumpetista, kterej hrál tady s orchestrem Ludvíka, to 

byl taky známej orchestr… Takže vystoupení to jsme tam měli, vždycky v neděli odpoledne. Dkocne 

se hrálo utkání fotbalový jednou, s esesákama, jenomže se hrálo na strništi a po deseti minutách 

prasknul balón, takže bylo po fotbale. I to tam někdo zorganizoval.  

To je z naší strany asi všechno, ale chtěli jsme se zeptat, jestli máte ještě něco na srdci k tomuto 

období, co byste nám chtěl říci…  

No nevím… snad jsem… ono těch vzpomínek je hodně, ale ne zas tak důležitý, aby byly někde 

v muzeu. No byly tam zajímavý příhody, třeba když tam rozstříleli to letiště, ty letadla, co byly 

zamaskovaný, tak jsme šli ráno do práce – kolem toho letiště jsme chodili – a jeden taky takovej 

mladej kluk jako já, ten šel a z toho letadla ukradl hodiny, z palubní desky. Jo, a přitom všichni to 

viděli a nikdo nic neřekl, jo… bylo to riziko, vždyť to mohl bejt strašnej trest za to. No tak 

takovejchhle pár… nebo… Nás přepadli hloubkaři, v neděli kdy bylo krásný odpoledne, to ještě snad 

nebyl ani krytej záchod, latrína byla normálně díra v zemi a dvě prkna… A přilítl hloubkař a přelítl 

několikrát nad táborem tak ve čtyřech metrech, a ti co seděli na to bidýlku všichni utíkali s holejma 

zadkama, protože nevěděli co… jestli bude střílet, nebude střílet… jo.. nevěděli jsme, co se bude dít. 

No tak takovejchhle příhod drobnejch tam bylo… Když nám třeba dali ty pracovní průkazy, tak jeden, 

ten tam jezdil s tou mašinkou na tý úzkokolejce, co se vozil materiál, ten byl přesvědčenej, že prostě 

už je konec a že nás pustěj, tak celou tu vlakovou soupravu pustil ze stráně. Nevím, jestli se mu za to 

něco stalo… nevím, prostě to byla ten den taková euforie, že teda nám dali průkazy a že půjdeme 

domů… jo… něco takovýho. No vyprávět bych mohl dlouho, ale to jsou věci nepodstatný.  

Tak je to určitě zajímavé svědectví toho tábora. Jestli vás k tomu ještě cokoliv napadá, tak si to 

rádi poslechneme.  

Zajímavý bylo jídlo, jo. Tahleta firma… tam sice… vedoucí tý jídelny byl nějakej Čechmar, to si 

pamatuju to jméno, ale oni vařili podle německých jídelníčků. A to bylo hrozný, celkem ze surovin… 

kuchař by z toho udělal dobrý jídlo, ale oni na rybu kyselou se zelím nalili mlíko… Ono to sice nebylo 

za války mlíko, byla to bílá voda, ale takovýhle kombinace. Ale naštěstí jsem měl v tý kuchyni 

jednoho spoluvězně, kterej napřed s náma pracoval s lopatou, ale pak ho přeřadili do kuchyně… on 

to byl houslista rozhlasu, takže nějak se dohodl s vedením, že kvůli rukám, tak ho dali do kuchyně… 

Ale už jsme jako jsme se znali, takže nám to jídlo vždycky nechal upravit, že nám nenalili mlíko na 

zelí, ale prostě mlíko do hrnku… Jo takže jídelníčky tam byly… sice hlad… se nedá říct, že by byl 

vyloženě hlad, jo. Myslím… žejo… chleba… Ale měli jsme i takový… jednou za měsíc jakejs takejs 

přísun z domova, tak jako hlad nebyl. Co ještě tam bylo tak zajímavý… No byly tam i chvíle, kdy jsme 

se teda bavili, jo. Třeba bylo minus patnáct i víc, se tomu říká Česká Sibiř tam, takže pracovat… tam 

terén byl takovej pískovec, to i za normálních podmínek každej den se brousily krumpáče, protože to 

byl brusnej papír, to je písek ale pevnej, tuhej, takže do toho kopat krumpáčem, tak byl za den na 

konci kulatej. Takže jsme měli přímo na pracovišti kovárnu, boudu dřevěnou samozřejmě, žejo… tak 

každej den tam se… a v zimě, když to zmrzlo, to vůbec nebylo možný, to se koplo do země a byly tři 

zrníčka písku ve vočích a jinak na zemi nebylo vidět, že by se něco dělo. No tak abychom nezmrzli, 
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když byl takovej mráz, tak jsme se museli nějak zahřejvat a esesáci nás nehlídali… jenom ten polír a 

ten věděl, že se nedá pracovat, tak se vymyslel lopatejbal. Placatej kámen… čára… namalovaaný 

hřiště a lopatou se ten kámen přehazoval do druhý půlky a tam ho museli na lopatu chytit a zase 

vrátit. To my mladý jsme tohle hráli. No a tam byly dva rybníky zamrzlý, ale bez sněhu, nenapadl sníh 

a trochu vítr odfoukal, co bylo. A to bylo tak hladký, to my jsme nosili dřeváky, vyfasovali jsme 

dřeváky, protože naše boty kožený, ty byly za pár tejdnů zničený v tom blátě… no tak v těch 

dřevákách, když se rozeběhl a skočil na ten led, tak se stejnou rychlostí zastavil o příští břeh, protože 

to bylo zrcadlo. Takhle jsme se museli zahřát, protože jak říkám, mínus patnáct, mínus dvacet a ráno 

nás vyhnali do práce, tak jsme se zahřejvali jak to šlo. Ve sněhu jsme si postavili malý iglú, jenom tak 

metr padesát vysoký, tam z toho lihovaru jsme přinesli trochu slámy na zem a střídali jsme tam se 

zahřejvat. Protože tam bylo teplo… no teplo, dva nad nulou, ale žejo… dalo se tam vydržet chvíli a 

tam jsme se střídali, abychom se zahřáli nějak v těch mrazech. Jo, tak takovejchhle zážitků… Nebo 

pak napadl sníh, napadlo hodně sněhu, a to přelítávaly americký bombardéry… lítaly… já nevím… na 

Kolín a… tak taky byl krásnej den, brzy ráno, a koukali jsme na ně, jak letěj a najednou jsme viděli dva 

předměty, jak padaj… No tak tam byli ti dospělí zkušenější, tak všichni na zem. Tak jsme zalehli, 

předměty dopadly, tak jsme se šli opatrně podívat… to byly balíky těch staniolů… to vy nevíte… za 

války shazovali proti radarům, proti zaměření staniolový proužky, který teda se rozsypaly ve vzduchu 

a bránily radarům v zaměření. Tak celý nerozbalený balíky spadly… Jsme si mysleli, že to jsou bomby, 

žejo. No, nebo bylo těch minus dvacet a ráno jsme přišli na to pracoviště a tam byly vidět na poli 

koroptve, byly vidět černý tečky, byl tam s náma jeden myslivec… tak jestli si z nás dělal legraci… 

říkal, že ony jsou přes tu noc tak ztuhlý, že nemůžou uletět a když se k nim přiblížíte, tak je chytnete. 

No tak jsme se ve sněhu v minus dvaceti plížili ke koroptvím, samozřejmě ulítly, když jsme přišli 

k nim. No tak to byly takový ty veselejší stránky toho… toho lágru. No říkám, to musím připomenout, 

že mi bylo šestnáct, sedmnáct, takže pohled v tomhle věku na ledacos tragickýho je trochu jinej. Ale 

když tam byl šedesátiletej táta od rodin, tak ten se na to takhle nekoukal. No tak nevím, říkám… 

takovejchhle drobnejch příhod byly spousty, ale to už by se lidi v to  muzeu nudili, kdyby to měli 

poslouchat.  

Tak já vám děkuji mockrát za vyprávění.  

Není zač, jestli jsem měl v záběru ruce, tak mi manželka vynadá, ale jestli ne, tak je to v pohodě. Oni 

jí vadí, když vykládám rukama.  
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