
United States Holocaust Memorial Museum. 

Rozhovor s Karlem Blahoušem 

 RG‐50.675.0038 

 

Dobrý den.  

Dobrý den.  

Můžete se mi prosím představit? 

Ani, jmenuju se Karel Blahouš, narodil jsem se jedenáctého ledna tisíc devět set dvacet osm v Sušici a 

dosud tady žiju.  

My jsme u vás byli před několika měsíci a vyprávěl jste nám… vlastně vaše zážitky na válečné 

období, na… převážně teda na osudy židů v Sušici v tom válečném období. Jsme zde znovu, 

abychom tyto vše vzpomínky zaznamenali. Mohu se vás tedy zeptat na řadu otázek, které se 

tohoto tématu dotýkají? 

Ano.  

Říkal jste, že jste se narodil v Sušici, žijete v Sušici. Chodil jste zde i do školy? 

Ano, ano.  

Měl jste nějaké židovské spolužáky? 

No měl jsem jenom jednoho, v obecné škole to bylo, bylo to těsně před válkou a za války potom… a 

byl to Arnošt Lichnovský, jeho tatínek byl obchodníkem. A kamarádili jsme spolu dost a chodíval jsem 

k nim taky… Jako kamarádi, no…  

Co dělal jeho tatínek? 

Měl prodejnu… dneska bysme řekli koloniální zboží. Kávu a takovýhle ty věci, jo…  

Měl ještě nějaké sourozence? 

Nepamatuju si, myslím, že byl sám. Nevím to určitě, ale myslím, že byl sám. Akorát vím, že měli 

doma dědečka, když jsem tam někdy přišel, tak už to byl starej pán, četl v těch knihách, měl takovou 

velikánskou lupu, asi na to dobře neviděl.  

Vy jste říkal, že k vám přišel do školy až nějak těsně před válkou? Nebo…? 

No bylo to v obecné škole, od první třídy… teď nevím, do kterého roku přesně to bylo. Jestli to bylo… 

teď nevím přesně.  

Znal jste ještě nějaké další židovské děti v Sušici? 
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Děti ani ne. Děti ne. Jenom jeho… no od vidění jsem to znal, ale abych jako se s nimi nějak kamarádil, 

a nebo jsem s nima mluvil, tak to nebylo. To ne.  

Byla v Sušici židovská škola? 

Židovská škola… jestli učili tady na té faře něco… tedy blízko nás je ten dům dneska a tam bejvala 

židovská fara. Tak jestli tam něco ten rabín vyučoval, to vám nemůžu říct. A ono myslím, že tady 

někdo říkal, že tu něco bylo, ale jak dlouho to trvalo, to nemohu říct.  

Říkáte, že jste neznal ty židovské děti. 

No.  

Ale to znamená… že jste znal nějaké ty starší obyvatele… židovské obyvatele města? 

No to jsem znal, tak tatínek byl obuvník tak jsem chodil třeba nakupovat různý věci. Byly tady dva 

závody, jeden byl pan Morgenstern a jeden se jmenoval Rechts. A ti měli výkup koží, a co prostě 

obuvníci potřebovali, tak to bylo k dostání. A to mě vždycky udivovalo, že oni mluvili česky, ale když 

něco počítali, tak zásadně německy. Takový divný se mi to zdálo, ale bylo to tak.  

 A jak jinak prostě mluvili židé v Sušici, jakou řečí? 

No tak normálně pokud si pamatuju, tak česky jenom takhle. Jenom česky.  

A mezi sebou? 

To nevím, to nevím, protože obyčejně tam byl jeden, ten majitel a měl tam nějakýho zaměstnance, 

tak mluvili jenom česky spolu. To vím přesně, to vím přesně, ale jenom to počítání bylo německy, no.  

Zmínil jste ty obchodníky, toho pana Rechta? 

Rechtse… Rechts a Morgenstern.  

Rechtse a Morgensterna. Vzpomenete si ještě na nějaké další obchody, které byly vlastněny 

židovskými občany města? 

No těch jmen tady bylo plno. Byli tu sklenáři, to byl taky žid. Kdopak ještě? Pak tady byli... prodávali 

na náměstí v železářství, to byl nějakej pan Lasch, a po něm tam byl ještě nějakej další… teď si 

nemůžu vzpomenout…  No pak tady byli Klingerové, ti mě vždycky udivovali, ti tu měli zařízenou 

takovou dráhu, jako kolejničky… až ze dvora, kde měli nějaký skladiště… až na chodník dopředu. Ať 

už skládali dovnitř nebo ven. No a ti měli taky zaměstnance normální teda, naše…  

Vy jste říkal, že nedaleko vás byla… bydlel rabín… byl nějaký ten rabinát takzvaný… Vy jste znal 

rabína místního? 

Já si ho jenom pamatuju… totiž já sem jsem se dostal do chalupy až mnohem později, já jsem bydlel 

v Sušici jinde, takže jsem to tak blízko neměl. Ale jenom náhodou, když se něco dělalo… jsem 

vyučenej truhlář, takže člověk poznal taky plno lidí kolem, jo… Myslím, že se jmenoval Polák… 

jménem že se jmenoval Polák. No…  

Vzpomenete si ještě na nějaká další jména nebo na další židy, kteří žili v Sušici před válkou? 
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No já jsem tehdy slyšel, že… jestli to bylo v minulým nebo předminulým století, že byly takový kvóty, 

kolik mohlo těch židů na to město být. A tenkrát myslím, že to mělo bejt asi sto padesát… a takže to 

se nesmělo překročit, takže byly ty různý dámy, který se nevdávaly, asi, aby tady mohly být… A vím, 

že tady byl obchod jeden a protože tam byly dvě, tak se tomu říkalo „U mořských pannen,“ jo… Ty 

měly… nějaký prádlo a látky a takovýhle věci prodávaly… no. Pak to byli ti Guttmannů v Moderně a… 

Víte, jak se jmenovaly ty dámy, co měly ten obchod? 

To vám nevím právě. Ale ponejvíc tady bylo známý jméno Fuhrt. Jestli byly taky z toho rodu Fuhrtů, 

nevím… nemůžu říct.  

Jaká byla jejich živnost, Fuhrtů? 

Myslíte… 

Co dělali? Čím se živili? 

Ty dámy nebo…? 

Ti Fuhrtovi. 

Ti Fuhrtovi, no Fuhrtovi to byli hlavně, že měli tady jeden čas sirkárny, to asi nejvíc… potom tady 

byli… potom tady byli Schwarzkopfové, ti měli koželužny, myslím… že byly tři koželužny, a výrobu 

obuvi taky. A to byla světoznámá značka stále, to tenkrát vyváželi i do Ameriky, tu obuv. No dneska 

bohužel zůstala jenom ta stavba, Schwarzkopfové už tu nejsou.  

Jak byste popsal vztahy mezi tím židovským obyvatelstvem a tím nežidovským před válkou? 

No já myslím, že ty vztahy nebyly špatný, vypadalo to tak, že každej potřebuje každého. No, jeno 

jsem tehdy četl taky nějakou knihu, dyž bylo tady to židovský povstání v Sušici, a to už je stará věc. Že 

vždycky někdo něco vyprovokoval… že jim rozbili okna a tak dále, ale… tohle to za mě nebylo. Za mě 

ne, já myslím, že to bylo v pohodě.  

Přesto… byl jste svědkem nějakých antisemitských nálad nebo projevů? 

Musím říct, že si to nepamatuju. To musím říct, že nikoliv.  

O židech kolovaly různé představy… zvláště, které se dotýkaly jejich náboženství nebo různých 

rituálů a tak podobně…  

Jo.  

Vzpomenete si na nějaké takové představy, které panovaly mezi lidmi? 

No jo, oni tomu říkali… říkali tomu rituální vraždy, jo… Říkali, že potřebujou křesťanskou krev, tak 

jednou se stalo taky… nějakou dívku našli utopenou v nějakým rybníce, myslím že u Velhartic to bylo, 

no… A v těch novinách… to bylo vystavený… tady bydlel nějakej Pospíchal, knihkupec… a byly tam, už 

nevím, jak se to jmenovalo, ty listy… a bylo to tam vystavený, že se tohle stalo a protože tam byla 

zachycená i ta pevnůstka, jak se tehdy stavěly, jo… v tom osmatřicátým roce, tak měl z toho potom 

nějaký popotahování. Jo, že tam vyfotili taky tu pevnůstku a že to tam prostě ukazovali… ukazovali 
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v novinách, no… Ale víc o tom nevím, víc o tom nevím, víc o tom nevím. No jednou… zase jsem měl 

kamaráda Jiřího, chodil jsem taky k nim a byl jsem tam svědkem, jak tam jeho maminka s nějakou 

paní mluvily a ta taky říkala, že nějaká dívka… jak říkali, krev a mlíko… že sloužila u židů… že sloužila u 

židů a že se stalo, jo… že jako najednou začla chudnout, necítila se dobře, takže šli k doktorovi, no a… 

a pan doktor řekl, aby nesloužila u židů… tak nevím, jestli… asi si to lidi takhle vysvětlovali. Moej 

vnučka byla taky v Anglii, a to bylo teď, jako au‐pair a já jsem se jí na to taky ptal, jak tam ti židi maj a 

jak se to… A ona říkala, že to bylo všechno dobrý, ale když byl ten šábes, takže nedělali vůbec nic, any 

vypínač nezhasli… ale na WC stáhnout, to si dělali sami. To bylo prej všecko… no… 

Vlastně… čeho se dotýkal ten případ, který tady byl uveřejněn nebo který jste viděl… nějaký ten 

článek, který byl v té výloze.  

No já jsem vám to… já jsem vám to nečetl. A bylo tam… určitě tam byl nějakej komentář kvůli tomu, 

víte… že se… prostě jak to bývá vždycky s otazníkem – je to, nebo to není? Tak jinak vám nemohu říct 

přesně nic.  

A jenom jestli můžete říct, čeho se to vlastně dotýkalo? 

No dotýkalo se to… že jak si mysleli, jestli to nebyla… protože tehdy bylo… taky někde v tej Polnej se 

něco stalo, jo… ta Anežka Hrůzová, tak oni si to dávali dohromady asi pravděpodobně, jestli to nemá 

souvislost nějaká u nás tady… když se to stalo tam… Ovšem co se doopravdy stalo, to nikdo neví. 

Tehdy se o to zajímal i president Masaryk, jak to bylo, no… ale myslím, že nic z toho nebylo.  

Kromě toho, že jste o tom případu… že jste viděl ten článek, který jste nečetl… 

Ano. Nečetl, nečetl.  

Bylo to tady něco živoucího, bavili se o tom lidé? 

No já nevím, jestli tam… jestli u toho výkladu, když to někdo četl, no… já jsem byl malej kluk, tak já 

jenom si to pamatuju, že to bylo… to nemůžu říct. Ale možná jak to bývá, v hospodách se vždycky 

probírá všecko možný… 

Jakým způsobem se proměnil život židů po okupaci Československa a vlastně v období 

Protektorátu? Byl jste svědkem nějaké proměny jejich života, jejich životní situace? 

No to ani nemohu říct, to ani nemohu říct… ale když začalo potom tohle, když je začali jako lifrovat 

pryč a sbírat, tak to už bylo takový jako zvláštní, jo… no… Lidi říkali… lidi říkali, že poschovávají plno 

věcí, aby to nemuseli vzít s sebou… no jestli to je pravda, nebo není, to nevím, ale to se říkalo. Ale 

nikdo nepřišel s ničím konkrétním, že by o něčem věděl nebo takhle. To máte vždycky, přijdou takový 

fámy a mluví se o tom.  

Dotkly se židů v Sušici nějaké nařízení, protižidovské nařízení, které bývaly…? 

No jestli to bylo ještě… abych tak řekl v době míru, to nevím, to akorát vím o tom, že byly tenkrát 

nějaký kvóty stanovený, že jich jako asi podle počtu obyvatel nesmí být víc… to nevím. Ale potom jo, 

že chodili s těma páskama na rukávě, ale to nenosili dlouho a byli pryč. To nenosili dlouho.  

Oni tedy nějakým způsobem byli označeni? 
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Ano. Ano, ano. Měli nějakou hvězdu a nějakej pásek takhle na rukávu. A to už taky nevím přesně, jak 

to bylo, ale… to víte, je to hromadu let.  

Co se vlastně… vy jste znal řadu místních židovských obchodníků… 

Ano. 

… kteří měli obchody ve městě. Co se… jaká byla jejich situace za války? 

No za války… já myslím, že pokud.. tak, že normálně obchodovali, ale nevím potom, jak to bylo, když 

přišly ty lístky, to nemůžu říct. Ale jenom vím, že… oni ještě pořád… tenkrát my jsme ještě doma, do 

pětačtyřicátýho roku svítili petrolejí, takže jsem jí chodil nakupovat k židům, protože tam byla o 

deset haléřů levnější. Všude stála dvě koruny litr a u nich jenom korunu devadesát. Byl to kus cesty 

k Sondersteinům, ale naši mě tam poslali… no takhle se žilo… no.  

A oni mohli i období Protektorátu dál provozovat živnost? 

No já si myslím, že jo, ale nevím, jak dlouho to bylo. Nevím… jestli jim to potom nějak zavřeli, 

nevím… to nevím přesně. To nevím přesně. No tatínek taky byl švec a taky nebyl nějak omezenej. No.  

Jak jste si vlastně všiml, že židé odešli z města? 

No nejhorší to bylo, když najednou ten Arnal, ten spolužák najednou tam nebyl… a nebyl den, nebyl 

dva. Tak se pak jako ptali, tak říkali, jo… že je prostě někam odvedli nebo odvezli. No a tam u těch 

přestárlých, to vám nemůžu říct, jak to bylo přesně, jo. Nemůžu říct. No. Ale prostě zmizeli, zmizeli.  

Co se stalo s majetkem místních židů, poté co zmizeli z města?  

Tak nevím, jestli na to dali nějakou národní správu už tehdy, anebo se to úplně zrušilo. Vím jenom, že 

některé ty obchody zmizely, že už se neprovozovaly dál. Jako třeba ty, co byly na lístky potraviny a 

tohle to, tak to už tam… nevím, jestli by to někdo převzal. Některý jo, některý jo. Tady od těch 

Klingerů to někdo převzal, tam to provozoval dál. To jo, ale jinak takhle… to nevím přesně. To nevím 

přesně.  

Židé bydleli rovněž na Dlouhoveské ulici, znal jste…? 

Dlouhoveské… jo.  

…znal jste ten dům, kde ti židé bydleli, nebo… nebo ne? 

Já vám nevím teď, kterej to byl, jestli tam byl ten Sedlecký cukrář v tom… nevím, to vám nepovím. 

Tohle vám vůbec… to si nepamatuju. To si nepamatuju.  

Tak já vám zatím moc děkuju.  

No.  

Můžu ještě? Takzvaný Salon.  

Jo, jo, jo, jo, jo.  

Víte, co to bylo? 
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No ano, ano, ano. To byla kdysi škola a potom z toho udělali prostě ubytovny.  

Kdy z toho se staly ubytovny? 

Je, já vám nevím. Děda tam myslím taky chodil ještě do školy, pak z toho udělali ubytovny. Já si 

jenom pamatuju, měl jsem nějakýho známýho z elektrárny, a jednou jsme o tom mluvili a on říkal, že 

oni dneska stavějí paneláky a v tom Saloně už bydlelo devadesát jako partají, jo. Tak povídal, to je 

vlastně jako panelák, nemusíme ho stavět, ne… no ale to víte, to bylo jedno WC na konci… a 

v místnosti a vedle místnosti… To byl ten Salon, takhle to pamatuju já. A ona je ta budova 

dodneška… a dodneška tam sídlí bohužel takoví ti trošku… víte, nepřizpůsobiví jak se jim říká, jo…  

A ta ubytovna byla pro koho určená? 

Myslíte ten Salon? 

No.  

No to byli takoví bych řekl málo majtený lidi, že jim stačila jedna místnost. Tak. Takovýhle familie tam 

byly, no… Taky tam odsaď chodili kluci do školy, taky tam bydleli v tom Salonu. No co, takhle se žílo 

no… takhle to bylo.  

A víte, co se s tím salonem stalo za války, tam dál žili lidé nebo jak to…? 

Já myslím, že to bylo pořád plný, myslím si, že to bylo pořád plný.  

Tak já vám děkuju mockrát.  

No není zač.  
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