
 

 

 

Rudolf Roubíček 

Přežít tohle peklo, 
stůj co stůj!!! 
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ÚVODEM 
 

 

 

Byl listopadový večer roku 1993 a já seděl jako šatnář v jedné příjemné 

restauraci. Venku bylo nevlídné, spíše sychravé počasí. Cestou do práce jsem musel 

dávat pozor na zmrazky ležící na chodníku, které ještě nebyly po předchozím 

sněžení a mrazech odklizené. 

Na střechách domů ležela silná vrstva sněhu, stejně vysoká jako ta, která se 

pro mne stala jedním z případů mého navrácení do života. 

Jak je to vlastně dlouho? Kolik let uběhlo od těch zázraků? Počítám léta, ano je 

to právě šedesát osm let! Bylo to v létech 1942 – 1945, ve kterých jsem zažil nejkrutější 

chvíle mého života a kdy se staly čtyři pro mne osudové události.  

Nyní po mnoha letech při své vzpomínce na onu sněhovou vrstvu mne 

napadlo, ponechat o celé tehdejší době, prožité během II. světové války, naprosto 

pravdivé písemné svědectví nejen pro mé nejbližší.  

Je nutné, aby si všichni lidé uvědomili co vše se tenkrát dělo, aby si dovedli 

vážit toho, že mohou žít v klidu a míru. Doufám, že z krutých skutečností, které se 

tehdy staly a o nichž se v těchto vzpomínkách zmiňuji, se nejen rodiče nebudou 

muset v budoucnu bát o své děti, ale také děti o své rodiče. 

Pokud ovšem všichni společně budou napomáhat tomu, aby se tato minulost 

již nikdy nemohla opakovat. 

 

 

 

 

 

Rudolf Roubíček 
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VZPOMÍNKA MÉHO MLÁDÍ 
 

 

Na to co se dělo po mém narození a asi tři a půl roku poté si samozřejmě 

nevzpomínám. A tak moje první vzpomínka je ta, jak jsem za sebou asi ve čtyřech 

letech táhl po chodníku krabici od Baťových bot, ke které mi tatínek přidělal 

provázek s očkem, a v ní jsem měl mou jedinou hračku. Dřevěného bílého koníka, na 

kterém seděl husar s vysokou čepicí. Koník stál přilepen na malém platě se čtyřmi 

kolečky, ale když jsem ho vyndal z krabice, tak neustále padal. 

S touto hračkou jsem si chodil hrát do ohrazené parcely na rohu Oldřichové 

ulice v Nuslích (dnes na ní stojí jeden z pilířů Nuselského mostu spolu s benzínovou 

pumpou), kde byla jen prkna a halda písku. Ale také vzpomínám na hezké večery, 

kdy nám tatínek četl z knížek. To vše, včetně ostatního dění v naší rodině o kterém se 

zmiňuji později, byl můj malý a v mých vzpomínkách pěkný svět. Navíc ještě 

umocněn tím, že jsem ze čtyř dětí byl já ten nejmladší. 

Měl jsem o dva roky starší sestřičku Věru, o čtyři roky starší sestru Renu a můj 

bratr Karel byl starší o pět let. Jednou se však poklidná hladina našeho žití 

rozbouřila. Bylo mi tak kolem pěti let. Tatínek s maminkou se domluvili, že na nás 

začnou mluvit maďarsky. A tak to pro mne vypadalo následovně: Přišel jsem z ulice, 

jako vždy hladový, a maminka stála v předsíni u sporáku (kuchyň jsme neměli) a já jí 

obvykle říkal „Maminko prosím o chleba se sádlem“. Maminka se na mě podívala, 

naklonila ke mně hlavu a potom aniž bych co tušil, řekla maďarsky (psáno foneticky) 

„Aňuka kérem sépen eď žíroš kenír“. 
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Překvapen jsem se koukal na maminku a čekal, že mi přeci jen ten namazaný 

chléb dá. Ale místo toho maminka opět tuto, mě neznámou větu, opakovala. Znovu 

jsem o chléb požádal, ale maminka neustále opakovala jen tuto větu. Nevím jak, ale 

pak mi to nějak došlo, a tak jsem po ní tu tolikrát řečenou větu zopakoval. 

Maminka vzala chléb, ukrojila, namazala sádlem a ještě navíc přidala pár 

škvarečků. Já už jsem natahoval ruku, ale než mi ho maminka podala, vysvětlila mi, 

že jsem si o ten chleba řekl maďarsky a ještě mi každé slovo zvlášť přeložila. 

S takovou metodou, kterou uplatňoval i tatínek, jsme se mi děti, naučili během roku 

celkem obstojně to nejnutnější k domluvení se v tomto jazyce. 

 

Musím vám ale vysvětlit, proč tomu tak bylo. Tatínek si maminku přivezl až z Košic a 
tak maminka, narozená v Budapešti, ještě v Rakouskouherském mocnářství, musela obchodní 
školu absolvovat v maďarském jazyce. Slovensky se naučila až v Košicích. Můj tatínek ovládal 
velmi dobře několik řečí a vždy říkal, že nejlépe se dá řeč naučit, když se s ní mluví. Mnozí 
z vás si jistě řeknou, proč si přivezl ženu až z Košic? To nebylo v Praze dost pěkných dívek?!  

Za první světové války musel tatínek narukovat do Rakouskouherské armády. Na 
ruské frontě přeběhl a pak se cestou přes Vladivostok, Ameriku a Anglii dostal do Francie, kde 
vstoupil do Francouzských legií, aby mohl bojovat proti Rakouskouhersku. V roce 1919 se 
vrátil do Československé republiky jako šikovatel roty francouzských legií. Po skončení války a 
vzniku Československé republiky, a to dnes ví málokdo, napadli Maďaři pohraniční území 
jižního Slovenska a chtěli jej, včetně Košic získat zpět. Proto armádní velení rozhodlo o tom, 
že toto území našeho nově vzniklého státu, půjdou bránit zkušení vojáci. K tomu byli povoláni 
do zbraně jak příslušníci francouzských, tak i italských legií.  

Tak se můj tatínek dostal do Košic, kde se seznámil se svou budoucí ženou. Měl štěstí, 
že v boji tak jak mnoho jeho kamarádů nepadl a tak si mojí maminku přivezl sebou do Prahy. 
O několik let později se s tatínkovou pomocí stala světlem mého nádherného mládí. 

 
Jistě jste si všimli, že své rodiče nejmenuji jinak, než tatínek a maminka. Již 

jsem to v předchozí větě naznačil. Maminka pro mne byla neslábnoucím laskavým 

světlem a můj tatínek přes svou přísnost kamarádem, přítelem a učitelem, snažícím 

se nás co nejlépe připravit do života. Přes to, že byl dost pracovně vytížen (od roku 

1921 pracoval jako automechanik, potom jako výběrčí hracích automatů – forbesů, 

dále jako vedoucí chemické čistírny obleků a nakonec, vzhledem k politické situaci a 

po rasových zákonech platných již od roku 1939 byl zaměstnancem magistrátu Prahy 

jako metař) plně se nám po práci věnoval. Všechny nás učil plavat již ve čtyřech 

letech, od stejné doby jsme chodili cvičit do Sokola. Naučil nás zpívat mnoho 

písniček a to i v cizích jazycích a umožnil nám, abychom se naučili hrát na hudebních 

nástrojích. Sám hrál na mandolínu. Rád si vzpomínám na naše domácí koncerty, 

když tatínek hrál na mandolínu, já na housle, sestra na harmoniku a oba nejstarší 

sourozenci čtyřručně na piano. Někdy v tu dobu si maminka k nám do ložnice 

(obývací pokoj jsme neměli) přinesla kupu prádla a ponožek, aby naše trhliny a díry 

zalátala.  A tak tatínek vždy před začátkem našeho domácího koncertu nezapomněl 

poznamenat: „Děti, ne abyste to pokazili, dnes hrajeme pro maminku!“ 
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Maminka při své práci tiše poslouchala a jen občas, když jsme právě skončili 

nějakou skladbu, nás poprosila o tu, nebo onu píseň. Tak jsme koncertovali, dokud 

maminka nerozhodla, že je čas jít spát. V takové pěkné rodinné atmosféře a mnoha 

dalších, byť i zcela odlišných zážitcích, plynul život naší rodiny a s tím i mé mládí. 

Nikdy bych netušil, že přijde den, který vše zhatí. Den, pro naší rodinu tak 

osudný. Tím dnem byl pro mne a nás všechny 15. březen 1939. 

Na jaře tohoto roku jsem spolu s několika kamarády ležel v pěkném 

slunečném počasí na plovárně zakotvené na Žofíně.  

Náhle se do klidného odpoledne ozval silný hlas: „Alle Juden heraus!!!“ 

(Všichni židé ven!!!). Otevřel jsem oči a spatřil pár metrů od nás stát dva velké muže. 

Měli na sobě dlouhé kožené kabáty černé barvy a na hlavě z téhož materiálu 

klobouky se sklopenou rampou, což bylo znakem Gestapa (tajná státní policie). 

Několik lidí se začalo rychle zvedat a odcházet, bylo mi to divné a tak jsem se 

podíval na svého spolužáka, který se choval stejně.  

Když viděl, že zůstávám ležet, řekl: „Rychle se zvedni, seber si věci a 

vypadneme. Večer se sejdeme a já ti to vysvětlím.“   

Vysvětlil mi to ale tatínek, kterému jsem to hned po mém příchodu sdělil.         

Řekl mi, že podle říšských zákonů od začátku okupace platných i u nás 

v protektorátu, je židem každý až do třetího kolena. To znamená, že měl-li někdo 

židovskou babičku a dědečka, natož maminku a tatínka, byl automaticky židem, byť 

nebyl členem židovské obce a židovskou víru nevyznával. A řekl ještě: „Víš to je tak. 

Němci si ve svém fanatismu myslí, že jsou nadlidé a nás považuji za nižší rasu, 

z které si chtějí udělat otroky.“ 

Potom přišly další a další zákazy. Nesměli jsme do kin, kaváren, restaurací, 

navštěvovat koncerty, taneční zábavy, výstavy a některá divadla. Jen na Národní 

divadlo se v zákazech nějak pozapomnělo. Proto jsem až do léta roku 1940, než jsem 

dokončil třetí třídu měšťanské školy – do které jsem přešel po tehdy pětileté základní 

škole (potom nám zakázali školu navštěvovat), pokud to bylo možné, chodil v neděli 

odpoledne do Národního divadla. Po otevření dveří jsem přímo utíkal k pokladně, 

abych dostal lístek k stání do přízemí za 6 korun, které bylo hned za poslední řadou 

sedadel. Tam jsem pak, přes to že mi bylo 14 let, naslouchal nádherným melodiím 

našich i světových oper. Ale i toto jednoho dne skončilo a docházelo k dalším 

zákazům a příkazům.  

Na šatech jsme museli nosit žlutočernou Davidovu hvězdu. Vzhledem k tomu 

nebylo možno zákazy nerespektovat. Nesměli jsme vycházet po dvacáté hodině. Po 

chodníku jsme mohli jít jen tehdy, nešel-li tam německý voják, důstojník, příslušník 

SS, nebo gestapa. V tom případě jsme museli chodník opustit, jít po silnici a teprve, 

když dotyční přešli, mohli jsme se na chodník opět vrátit.  V tramvaji jsme směli jet 

jen v druhém voze a to jen v jeho zadní, dveřmi uzavřené polovině, nebo jen na zadní 
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plošině byl-li vůz pouze jeden. Snad poslední příkaz od ledna roku 1942 byl ten, že 

jsme nesměli vycházet na ulici již od sobotního odpoledne, až do pondělního rána.  

Na základě všech těchto omezení nám jednoho dne, již v roce 1940, dal majitel 

domu výpověď se slovy, že osoby židovského původu u něj být nemohou. A tak se 

tatínek s naší rodinou, spolu se svými dvěma bratry a babičkou rozhodl, že se 

odstěhujeme do Strašnic. Tam získal pronájem v malém přízemním domku 

s uzavřeným dvorkem. To pak mělo tu výhodu, že jsme později, po posledním 

zákazu, mohli být i v této zakázané době na čerstvém vzduchu.  

A na tuto adresu pak začali přicházet povolávací rozkazy do transportů. Jako 

první z naší rodiny byl povolán bratr Karel, o kterém se ještě zmíním. Pak přišli na 

řadu oba moji strýčkové Maxa a Pavel. S tím, že budou dne 31. 10. 1941 odesláni 

transportem D – Lodž. Tento transport je zapsán v Terezínské knize č. 1 na stránce   

č. 123. Oba v tomto Polském ghettu zemřeli. Nakonec přišlo povolání do transportu 

pro celou naši rodinu. Tímto povoláním bylo nutné nejdříve z našeho bydliště, jak 

bude dál zřejmé, odstěhovat babičku, která v tomto seznamu uvedena nebyla. 

Musela se proto přestěhovat k dalšímu strýčkovi. Ten žil ve smíšeném manželství a 

tak mu prozatím transport nehrozil. Babička, které bylo 82 let tam, ale dlouho 

nepobyla. Již týden po nás, dne 20. 7. 1942 nastoupila do transportu AAs-Terezín a 

poté dalším transportem Dr dne 15. 12. 1943 do Osvětimi - Birkenau, kde její 

strastiplná pouť skončila v plynové komoře (zapsaná v Terezínské knize II.,                               

strana 799). 

Tento příkaz, pro naši rodinu, na povinný nástup do transportu, který měl 

označení písmeny AAr o celkovém počtu tisíc lidí (záznam o tom se nachází 

v Terezínské pamětní knize II., strana 775-789) nám byl doručen dne 13. 7. 1942 s tím, 

že uvedené osoby v tomto neúplném seznamu naší rodiny se mají dostavit dne       

16. 7. 1942 do přízemní haly bývalého průmyslového výstaviště. 

 

 

Jednalo se o tyto členy naší rodiny: 

Robert Roubíček  tatínek narozen  26.   1. 1893 

Aranka Roubíčková  maminka  narozena 23. 10. 1897 

Renée Roubíčková  sestra  narozena 16.   9. 1922 

Věra Roubíčková  sestra  narozena 12.   8. 1924 

Rudolf Roubíček  já  narozen 13.   3. 1926 

 

 

Můj bratr Karel v tomto seznamu jmenován nebyl. Narodil se 20. 5. 1921 a 

proto byl s mnoha dalšími lidmi, přibližně stejného věku, již transportem J, 

deportován dne 4. 12. 1941 do Terezína (zapsáno v Terezínské knize I., strana 203), 
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aby tam, v již částečně vystěhovaném městě civilním obyvatelstvem, připravili 

ubytování pro tisíce dalších spoluobčanů, kteří tam pak byli stejně jako mi, v dalších 

transportech deportováni. 

Toto průmyslové výstaviště se nacházelo v Holešovicích na místě dnešního 

Parkhotelu, včetně přilehlé nízké budovy. Byl to prostor od Veletržní až po 

Strojnickou ulici. Tento objekt byl svou polohou určen jako nejvhodnější bod pro 

začátek anabáze tisíců, naprosto nevinných spoluobčanů z Prahy a nejbližšího okolí, 

jejichž další cesta končila z 96,5% smrtí. 

Hrůzným důkazem tohoto plánovaného vraždění jsou dva svazky 

„Terezínské pamětní knihy“, vydané v roce 1955. Tyto knihy obsahují, mimo 

různých dokumentů, jména téměř 78 000 obětí deportovaných židů v době 

protektorátu „Böhmen und Mören“ (Čechy a Morava). A z těchto všech jen u 3,5% 

nejsou u jejich jmen uvedena místa úmrtí. „Přežili.“ 

Na památku těchto událostí je na ulici, nyní pojmenované „Dukelských 

hrdinů“, před tímto hotelem umístěna pamětní deska, která má stále připomínat 

zločinné záměry německého fašismu. 

K výše uvedenému příkazu je třeba uvést, že mimo místa určení a data 

nástupu, obsahoval ještě toto nařízení: 
 

a) Osobní zavazadlo každého z nás nesmí být těžší než 50 kg a musí být 

označeno jak jménem, tak písmeny příslušného transportu, spolu 

s pořadovým číslem. Zavazadla budou odvezena ráno v den nástupu 

nákladním vozidlem s tím, že nám budou vydána na místě určení 
 

b) Provést podrobný soupis veškerého majetku, který bude ponechán 

v opuštěném bytě. Tento soupis spolu s klíči odevzdat při evidenci v místě 

shromaždiště. 
 

c) Mít sebou veškeré osobní doklady pro provedení kontroly nastupujících osob. 

 

 Ráno, toho dne mělo hned od začátku zvláštní atmosféru. Tatínek se choval 

zcela jinak, než tomu bylo v normální době. Bylo na něm vidět, že ho tíží velká 

starost. Stále se obracel na maminku s různými dotazy, aby ji snad pomohl překonat 

tu tíživou situaci, která mamince vháněla slzy do očí. 

 Dnes, když o tom přemýšlím a vše se mi stále vrací, asi tuším, co maminku 

trápilo ze všeho nejvíc. Jak se nám změní náš současný, sice rasovými zákony již 

velmi omezený, ale zatím by se dalo říci ještě částečně svobodný život? Co náš ještě 

v příštích obdobích čeká? 

 Změna tohoto uvažování nastala poté, co před domkem zastavilo nákladní 

auto. Vynesli jsme svá zavazadla a řidič je naložil k ostatním, která byla dalších lidí 

povolaných ke zmíněnému transportu. Ještě než nasedl do auta a pokračoval 
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k dalším rodinám se stejným osudem, udělal pár kroků k tatínkovi a podal mu ruku. 

Přitom se mu díval beze slova do očí. Po krátké chvíli se otočil a nasedl do auta. 

Motor naskočil a vůz se pomalu rozjížděl. Stáli jsme tak dlouho, dokud se nám 

neztratil z očí. Nebylo to jen auto, které odváželo naše zavazadla. Byla to také šťastná 

a v rodinné lásce prožitá minulost naší rodiny. Byla to minulost mého nedozrálého 

mládí.  

Ale nyní se vraťme ze vzpomínek do doby tvrdé skutečnosti. Jako z dálky 

jsem slyšel tatínkův hlas: „Tak děti, je čas abychom se rozloučili s naším domečkem.“ 

Naposledy jsme vešli do úřadně bývalého bytu, vzali svá příruční zavazadla a 

vykročili do nejisté budoucnosti. Tuto skutečnost ještě dotvrdil cvakot klíčů ve dvou 

dveřích, který měl náš dosavadní společný život definitivně uzavřít. Přešli jsme 

klenutý kamenný můstek přes potok, který dělil naši vedlejší ulici od hlavní. Po té 

jezdila elektrika a zastávka byla hned u prvního domu, ve kterém byl obchod 

s potravinami.  

 

Čekali jsme na její příjezd a já jsem si vzpomněl, že na této zastávce na mne od ledna 

roku 1942 čekávala maminka každou sobotu k polednímu, až se vrátím z práce. Bylo to proto, 

že měla na jídlo málo peněz. Já jako učeň (na černo) v truhlářské dílně jsem dostával odměnu 

20,- Kč týdně.  

Vystoupil jsem a přešel přes ulici. Dal jsem mamince pusu na tvář. Pak jsem jako vždy 
uslyšel: „Rudánku, že mi půjčíš těch dvacet korun. Až budu mít, tak ti je vrátím. Bylo 
samozřejmé, že i bez této žádosti bych mamince tyto peníze předal. Vešli jsme do krámu a 
nakoupili vše, co bylo zapotřebí. 

 

Když přijela elektrika, nejela přímo do místa určení, bylo nutno přestoupit. 

Následující, která jela do stanice Veletržní, měla pouze jeden vůz. Stěží jsme se 

dostali všichni najednou do určeného prostoru zadní plošiny. Když jsme potom 

vystoupili a přešli křižovatku, ocitli jsme se na konci první a současně na začátku 

druhé, v dálce mizející cesty. 

Tímto rozdělovacím bodem byla příkazem stanovena budova průmyslového 

výstaviště. Vzhledem k tomu že rodiny i jednotlivci přicházeli postupně, byl příjem 

v tomto místě určení celkem plynulý. Netrvalo dlouho a mohli jsme vstoupit do 

první části této haly. Byla to velká místnost, ve které stála po celé šířce řada stolů s 

rozestupy tak akorát na průchod jedné osoby. Za každým stolem byl úředník. Jeho 

povinností bylo provést kontrolu identity osob podle předložených dokladů, které 

nám již nebyly vráceny. Do zvláštního seznamu zapsal naše jména a převzal od 

tatínka zhotovený soupis majetku a klíče. Po ukončení tohoto řízení nás vyzval, 

abychom prostorem mezi stoly pokračovali do další části. 

První pocit po vstupu do prostoru určeného pro náš transport byl šokující. Na 

betonové podlaze ležely vycpané slamníky. Tento slamník byl pro každého z nás 

ubytovacím prostorem. Je třeba uvést, že do těchto transportů byli povoláni lidé bez 
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ohledu na jakýkoliv věk i zdravotní stav, rovněž i nemocní, kteří byli přiváženi na 

toto shromaždiště na plátěných nosítkách. 

Dopravci těchto nemocných, kteří je přiváželi přímo z jejich bydlišť na 

nákladních autech, je po příjezdu a registraci pokládali na zem ještě před první řadou 

slamníků v druhé části haly. Když jsem to zjistil, oslovil jsem svou kamarádku, 

kterou jsem zahlédl a spolu s ní jsme přenesli prvního nemocného do zadní části 

haly, kde byla zřízena provizorní ošetřovna. Přidali se i další. 

V tomto prostředí jsme zůstali tři dny a noci. Po celou dobu pobytu ve stejném 

oblečení, ve kterém jsme se dostavili. Vzhledem k těmto okolnostem je velmi těžké 

popsat nastalou hygienickou situaci, která vznikla vzhledem k takovému množství 

lidí soustředěných v těchto podmínkách. Nejen to vše, ale i nedostatečná strava, 

kterou jsme v těchto podmínkách dostávali, nám plně naznačovala, že období, které 

nás v budoucnu očekává, nebude nikterak lehké. 

 

 

19. červenec 1942 

 

 
Ráno po těchto třech dnech, pro nás tak otřesně dlouhých, ve kterých byla 

očividně ponížena lidská důstojnost, byl nařízen nástup k dalšímu pokračování naší 

započaté anabáze. Nastoupeni, se svými drobnými příručními zavazadly v dlouhém 

zástupu jsme se dali na pochod. Po obou stranách ulice se někteří lidé zastavovali a 

pozorovali nás. Někteří netečně, jiní překvapeně sledovali vlekoucí se průvod, 

sestávající z předškolních dětí až po dospělé, prostě lidé jakéhokoliv věku. Jedno 

však měli společné. Na svrchním oděvu měli, jak jsem se již dříve zmínil onu našitou   

žlutou Davidovu šesticípou hvězdu, olemovanou černou stužkou, uprostřed 

opatřenou černým nápisem  tiskacím písmem „JUDE“. Dalším označením byly ještě 

kartičky z tvrdšího papíru o velikosti 8 x 5 cm s označením „Transport AAr“, které 

byly opatřeny pořadovým číslem od 1 do 1000.  

V té době jsem si nedovedl představit pocity těch přihlížejících lidí, kteří nás 

pozorovali. V mé šestnáctileté hlavě jsem měl jakýsi pocit viny, která byla pro mne 

velkou neznámou. A přitom jsem si nedovedl představit, jak a proč je vůbec možné, 

že se něco takového děje. 

Tisícihlavý zástup se doslova vlekl již jmenovanou ulicí. Prošel pod 

železničním nadjezdem a pak zatočil doprava směrem po kolejích elektrické dráhy. 

Tam jsme opět přišli k dalšímu nadjezdu. Za tímto hned vpravo stoupala dost příkrá 

cesta, která nás zavedla přímo k jedné z vedlejších kolejí, několik set metrů před 

Holešovickým nádražím. Na této koleji byl již připraven osobní vlak. Byl obstoupen 

německými vojáky, pod jejichž dohledem musel náš zástup urychleně nastupovat. 
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Pak také náš vojenský doprovod nastoupil, rozdělen na dvě části – do prvního a do 

posledního vozu. Hned nato se vlak rozjel a bez zastávky dojel na místo určení. 

Zůstal stát několik desítek metrů před nádražím železniční stanice „Bohušovice“. 

Bylo to nejbližší místo od Terezína, vzdáleného asi 2 km. V té době ještě trať až 

k městu nebyla vybudována. A tak po opětovném pochodu jsme došli do údajného 

cíle naší cesty – do Terezínského Ghetta, které bylo určeno pro část populace 

současného, Němci okupovaného území. Podle německých zákonů označených jako 

příslušníci nižší rasy, prostě „Židé“. 

Toto město bylo pro tento účel zvoleno německou říšskou vládou, vzhledem 

k tomu, že se jednalo o vojenskou pevnost. Tato byla postavena za vlády Marie 

Terezie tak, aby nepřítel nemohl tuto pevnost dobít jinak než útokem na dvě (vstupní 

a výstupní) brány, které byly dobře střeženy. Proto bylo využito této přednosti                                 

a 24-hodinovým hlídáním českým četnictvem nebylo možno nikomu 

z deportovaných obyvatel tuto pevnost opustit. 

Trvalo přibližně něco přes hodinu, než se naše rodina dostala do přijímací 

místnosti k registraci. Na základě kartiček s pořadovými číslicemi byla provedena 

kontrola podle předem připravených seznamů. Současně nám bylo určeno místo 

k ubytování. 

Jak jsem se již na počátku této kapitoly zmínil, byl bratr Karel v Terezíně již od 

prosince 1941. Před každým novým transportem, který měl do Ghetta dorazit, byl 

předem vyvěšen jmenný seznam. Podle toho se dozvěděl, že jsme byli v tomto 

transportu zařazeni. Protože byl seznámen s nařízením, že rodiny nesmí být 

pohromadě ubytovány, muži, ženy a děti do 15 let musí být od sebe odděleni. Proto 

již předem zařídil, abychom spolu s tatínkem byly ve stejných kasárnách s názvem 

„Sudetské“, jako on.  Tyto kasárny byly umístěny v jednom z cípů Terezínské 

pevnosti. Místo našeho ubytování bylo přímo v přízemní hale, kde stálo přibližně 80 

dřevěných paland. Byly dvoupatrové se slamníky, včetně podhlavníků. Tatínek ležel 

na spodní palandě vedle bratra a já v patře nad ním. V tomto ubytovacím prostoru 

byla většina těch, kteří byli zařazeni do tak zvaných hundertschaftů (pracovní 

skupiny jednoho sta mužů), nasazovaných do práce podle současných potřeb Ghetta. 

Nyní je nutno vrátit se k mamince a sestrám. Hned druhý den jsme se šli 

s tatínkem podívat na jejich ubytování. Pro ně bylo určeno ubytování v běžné ulici, 

převážně jednopatrových domů. Byla to jedna místnost v prvním patře, do které se 

vcházelo přímo z chodby. Zřejmě součást jednoho z bytů, který museli dřívější 

obyvatelé opustit. Říká se, že mladí lidé snášejí vše lépe než starší, ale tentokrát to 

bylo naopak. Tatínek už asi tu celou situaci ve své životní zkušenosti chápal. Já jsem 

to ale pochopit nemohl. To, co jsem při vstupu do jejich ubytovacího prostoru uviděl, 

mne tak říkajíc, bodlo u srdce. Moje maminka, o níž jsem se již v úvodní části svých 

vzpomínek zmínil, ta která byla světlem mého mládí, seděla na jednom z osmi na 

zemi ležících slamníků. Nic – vůbec žádný nábytek, ani jedna židle – nic! Jen těch 
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osm slamníků. V tomto prostředí měla moje maminka, sestry a pět dalších žen žít po 

celou dobu trvání našeho pobytu v tomto Ghettu. Maminka seděla bez hnutí, a když 

jsme vešli, tak na nás beze slova pohlédla. Nepromluvila. Vůbec nás nevnímala, 

jakoby se dívala skrze nás. Měl jsem hrozný pocit. Do očí se mi začaly drát slzy. To 

tíživé ticho přerušil, jakoby z dálky se nesoucí, tatínkovův hlas: „Rudánku, počkej na 

mne venku.“ Já sám jsem nebyl schopen žádného slova. Vyšel jsem na chodbu a 

teprve tam jsem se rozplakal. Stále jsem měl před očima ten její neidentifikovatelný 

pohled. 

Od tohoto neuvěřitelného setkání jsem již maminku, až do dalšího transportu 

dne 26. 1. 1943 neviděl. 

Jak jsem byl tenkrát bláhový, když jsem ve skrytu duše doufal, že nejen mojí 

maminku, ale i všechny obyvatele tohoto Ghetta nemůže potkat nic horšího. 

Hned další den po příjezdu nastoupila naše pracovní skupina a tak jsem byl 

posílán na různé práce. Týkalo se to skládání uhlí do sklepů, potravin, skoro denně 

dovážených do větších skladů a dále pak rozvážených do jednotlivých kuchyní. V té 

době byl již stav v Ghettu přes 20.000 lidí. Nejvíce pracovních dnů zabralo kopání 

masových hrobů pro vzrůstající počet mrtvých z řad starších a nejstarších obyvatel. 

V době mého pobytu v roce 1942 ještě nebyly vystavěny spalovací pece. Rozměry 

těchto masových hrobů: 2,2 m hluboké, 2 m široké a dlouhé podle potřeby 5 až 10 m. 

Také jsem občas okopával zeleninu v zahradě SS pro potřebu jejich kuchyně.  

Čas ubíhal v zaběhnutém rytmu, než se můj zdravotní stav zhoršil. Tatínek si 

toho všiml a usoudil, že podle bělma očí by to mohla být žloutenka. Stalo se to asi 

koncem října, když se mnou došel na marodku. Lékař potvrdil jeho podezření. Byla 

to skutečně žloutenka. Asi tři týdny jsem ležel na této provizorní marodce, která byla 

vybavena vojenskými železnými postelemi. Dnes si již nevzpomenu, jestli jsem 

dostával nějaké léky. Určitě si ale vzpomínám na jednu zvláštní příhodu. Skoro 

denně přicházeli příbuzní navštívit své nemocné. Mne navštívil tatínek jen jednou a 

to hned druhý den. Hovořil o mém zdravotním stavu s doktorem a po ujištění, že jde 

o běžné onemocnění, uklidněn odešel. Domnívám se, že po práci docházel 

k mamince, aby jí pomohl v tísnivé situaci, která pro ni po příjezdu do Terezína 

nastala. 

Po několika nezáživných dnech strávených na lůžku jsem zjistil, že k jednomu 

nemocnému, který ležel ve druhé řadě lůžek přes uličku, přišla na návštěvu hezká 

asi 15-ti letá dívka. Díval jsem se na ni a v duchu si představil, že bych i já takovou 

návštěvu uvítal. Netušil jsem, že se mi tato představa vyplní. Po několikáté její 

návštěvě jsem postřehl, že se mladá dívka několikrát ohlédla a podívala se směrem 

ke mně. Po krátké chvíli se zdvihla a zdálo se, že odchází. V tom případě musela 

kolem mne projít. Zastavila se. Podívala se na mě a zeptala se, zda si může na chvíli 

sednout na židli, vedle mého lůžka. Samozřejmě jsem souhlasil. Posadila se a řekla, 

že se jmenuje Gerta. Také já jsem se jí představil. Ze začátku jsme oba byli velmi 
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rozpačití. Nějak podvědomě jsem si uvědomil, proč ke mně přišla. Bylo to asi na 

popud onoho nemocného, kterého navštěvovala. Ten si uvědomil, že ke mně žádná 

návštěva nechodí. A to byla příčina té naší vzájemné rozpačitosti. Po chvíli jsme tuto 

překonali a náš hovor se pomalu dostal do proudu. Bylo to pro mne příjemné 

přerušení mé celodenní samoty. Při odchodu se sama otázala, jestli se může příště 

opět zastavit. A tak velmi rychle uplynulo několik dní, ve kterých jsem ji nejenom 

opět mohl spatřit, ale být i v její blízkosti. Při jedné její návštěvě, mě po usednutí 

vzala za ruku. Náš hovor plynul úplně jinak, než při našem běžném setkávání. 

Nevěnoval jsem mu takovou pozornost jako dřív. Odpovídal jsem zcela mechanicky. 

Moje mysl byla zcela jinde. Stalo se to v mém mladém životě poprvé. Dotyk našich 

rukou vyvolal ve mne dosud neznámý pocit. Jakési jemné vnitřní chvění. Bylo to 

něco víc, než příjemná pohoda našich společných odpoledních setkávání. Bylo to 

něco, co jsem ještě neprožil. Vlastně jsem ani nemohl. Již od mých třinácti let, po 

vstupu německých fašistických vojsk na naše území, byla naše práva tak oklestěna, 

že jsem je nemohl prožívat tak, jako ostatní mladí lidé. 

A pak se to stalo. Zaskočilo mě něco, co jsem si v současné situaci nedovedl 

představit. Když svou návštěvu končila, stále mě držela za ruku. Vstala a naklonila 

se ke mně. Její tvář se mi zdála změněná. Nevím jak to vyjádřit. Bylo to snad tím, že 

měla zvlhlé oči? Políbila mne na ústa a skoro šeptem řekla, že odjíždí zítra 

s transportem na východ. Pomalu pouštěla mou ruku. Jako by si chtěla uchovat 

kousek toho prvního a také i posledního dotyku. Potom se bez dalších slov otočila a 

odešla. Nebyl jsem schopen jediného slova. Díval jsem se za ní, jak odchází. Bylo to 

tak náhlé a přišlo mi to líto. Gerta odjíždí do neznáma a já neměl možnost jí 

poděkovat za ten příjemný čas, který strávila u mého lůžka. Současný stav stál proti 

nám a my se nemohli nijak bránit. Měl sílu jen plynoucích vteřin. Přinášel, až na malé 

vyjímky, jen bolest a utrpení a nám nezbylo nic jiného, než tomu ze všech sil 

odolávat.  

Můj zdravotní stav se natolik zlepšil, že jsem byl v příštích dnech propuštěn 

z léčení. Opět jsem byl zařazen do pracovního procesu. Protože jsem byl ještě 

zesláblý, byl jsem zařazen na lehčí práce. Jako truhlář jsem prováděl příležitostné 

opravy a úpravy. Potom jsem dostal za úkol doplňovat chybějící proviant do 

některých kuchyní a to pomocí malého, ručně taženého žebřiňáčku. V této funkci 

zásobovače jsem se osvědčil a tak jsem se později stal pomocným kuchařem v jedné 

z menších kuchyní. Vařilo se v ní asi pro čtyři sta strávníků. Bylo to 1. 1. 1943. Práce 

to byla poněkud těžší, ale měla své výhody. Pracovalo se v teplém prostředí, bylo víc 

jídla a leccos jsem se tam naučil. Vzpomínám si na svojí první jíšku. Připravovala se 

ve velkém 200 litrovém kotli. Byl asi 110 cm vysoký a v průměru měl kolem 80 cm. 

Jeho dno bylo vypouklé směrem nahoru, jednak proto, aby bylo možno polévku 

nebo vodu z uvařených brambor vypouštět do hrnců a také proto, že pod 

vypouklým dnem bylo ohniště.  
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Aby se mohlo v tomto kotli umíchat 25 kg jíšky, nemohlo být použito nějaké 

velké vařečky. Byl k tomu normální, ale speciálně upravený rýč. Jeho spodní hrana 

nebyla rovná, ani do špičky. Naopak, byl přizpůsoben zpětným obloukem, který 

kopíroval jeho vypouklé dno. Aby bylo možné tolik jíšky připravit, bylo nutno 

vystoupit na stoličku k tomu přizpůsobenou. Sám hlavní kuchař vhodil do kotle 

potřebné množství tuku. Po chvilce, když se tuk rozehřál, přidal všechnu mouku. 

Okamžitě jsem začal míchat, aby se mouka rychle spojila s tukem. Nečekal jsem, že 

uhlídat takové množství jíšky v tom velkém kotli bude tak náročné, míchal jsem ze 

všech sil, ale přesto jsem pozoroval, že jíška příliš rychle mění barvu. Uvědomil jsem 

si, že dno kotle je příliš rozpálené. „Přikrýt oheň.“ Tato dvě slova zazněla zděšeně 

z mých úst. Pomocník, který obsluhoval jak kotle, tak i kamna, přiskočil a rychle 

otevřel dvířka kotle. Vzápětí plnou lopatou uhlí přikryl rozpálené ohniště. Z obavy a 

ze strachu, aby se jíška nespálila, se můj rýč rozkmital, jako bych měl v rukách 

tenkou hůlku. Kde se ve mně vzala ta síla, mi dosud není jasno. Otočil jsem 

kohoutkem. Voda se začala mísit s jíškou. Za stálého, již normálního tempa, jsem 

směs pro přípravu polévky domíchal. Můj první zatěžkávací úkol byl splněn.  

Den za dnem plynula moje práce pomocného kuchaře. Jednoho dne se stala 

zvláštní příhoda. Po skončení dlouhé směny jsem ještě prováděl větší úklid. Potom 

jsem se šel osprchovat. Ve sprše byl ještě jeden starší kuchař. Právě se dosprchoval a 

aby oschl, posadil se na jednu ze dvou stoliček. Také já jsem se po opláchnutí k němu 

posadil. 

 

Musím se v této chvíli přiznat, že z dnešního hlediska mládeže ve vztahu k sexu, se to 
bude zdát divné, ale mě, v mých 16-ti letech nebylo jasné, co bylo příčinou početí nového 
života, i když o vztazích mezi mužem a ženou jsem věděl. Již dříve jsem se chtěl od svého 
bratra něco o tom dozvědět, ale odbyl mne tím, že na to mám ještě dost času. 

 
Jak jsem již uvedl, zůstali jsme v kuchyni jen my dva. Dva naháči, kteří v klidu 

a bez řečí odpočívali po časově náročném dni. Náhle mi přišlo na mysl, že v této 

jakoby intimní chvilce, by mohla být příležitost, jak konečně vyřešit mou dosavadní 

nevědomost. A tak jsem se zeptal. Pan Kraus, tak se jmenoval, se na mne podíval, 

zakroutil hlavou a zeptal se: „Ty to opravdu nevíš?“. Přikývl jsem. Odmlčel se, 

sklopil hlavu a zadíval se upřeně na podlahu. Měl jsem pocit, že moje otázka u něj 

vyvolala rozpaky. Po chvíli se na mne podíval a řekl: „Nerad to dělám, ale bude to 

pro tebe nejlepší možnost, jak to pochopit.“ Vzal mne za ruku, položil jí na své 

přirození a naznačil mi, abych pokračoval v pohybu tak, jak mi ukázal. Najednou 

z jeho přirození vylétla jakási bělavá polotekutá hmota. Protože mi přitom ulpěla na 

ruce část tohoto výměšku, zjistil jsem, že je jaksi mazlavá. Nastala krátká pauza. Byl 

jsem překvapen. Potom mi můj starší spolupracovník, bylo mu asi 45 let, vysvětlil 

podrobně celý proces početí nového života. 
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Když jsem se vrátil na ubytovnu, bratr se mně zeptal, jako pokaždé dlouhé 

směně, nejsem-li unaven. Odpověděl jsem, že je vše v pořádku, aniž bych se zmínil o 

tom, co jsem prožil. A opět plynul den za dnem. 

Bylo 24. ledna 1943 večer. Tatínek se vracel od maminky jako každý den. Již 

z dálky bylo na něm vidět rozčilení. Sestra Renée dostala příkaz do transportu. Byl 

označen písmeny Gs. Odjezd byl stanoven na 26. ledna 1943 s tím, že jede na východ, 

kde jeho účastníci budou pracovat v zemědělství. Rodiče nechtěli, aby se rodina 

rozdělila a proto rozhodli, že pojedeme všichni společně. Bratr, který byl již od 

začátku internován v Terezíně a byl seznámen se zásadami pro sestavování 

transportů, nechtěl věřit tomu, že byla povolána pouze sestra. Když přišel za ní, aby 

zjistil příčinu, dozvěděl se následující.  

Sestra Renée pracovala stejně jako já. Byla pomocná síla v jiné větší kuchyni 

v Magdenburských kasárnách. Vedoucím tam byl mladý asi třicetiletý kuchař. Renée 

byla velmi hezká a měla sportovní postavu. Bylo jí 22 let. A tak na ni její šéf naléhal, 

aby se stala jeho milenkou, ale nepochodil. Avšak jednoho dne se stalo následující. 

Jako každý den po vydaných jídlech uklízela a myla nádobí. Nakonec měla vyčistit 

lornu. Myslím, že i dnes je tento pojem znám. Když ji chtěla umýt, zjistila, že v rozích 

zůstaly zbytky jíšky. Našla si zbytek papíru, ze kterého si udělala kornout a 

vyškrabané zbytky jíšky do něj vysypala. Chtěla ji přinést mamince. V tom okamžiku 

se do umývárny vrátil její šéf. Když uviděl, že sestra něco balí, přiskočil k ní a 

kornout jí z ruky vytrhnul. Ten se při tom roztrhl a obsah vysypal. Zjistil, co to bylo. 

Chvíli se na sestru díval. Asi si během toho okamžiku uvědomil, že každý přestupek 

se trestá zařazením do transportu. Byla by to pro něj příležitost pomocí výhružky 

dosáhnout svého nemravného požadavku. Najednou začal křičet: „Máme tu 

zlodějku“. Zřejmě proto, aby to slyšeli ti, kteří tam ještě byli, a on měl proti Renée 

důkaz. Rychle k ní přistoupil a dotýkaje se jejího těla zašeptal: „Buď se se mnou 

vyspíš, nebo tě udám a pojedeš“. Sestra ho prudce od sebe odstrčila. V tu chvíli 

nemohla pochopit, jak je možné, že člověk, který je stejně postižen tragedií, vzniklou 

na základě rasových zákonů a ve stávající zoufalé situaci pro všechny obyvatele 

Terezínského Ghetta, by byl něčeho takového schopen. Byla natolik jeho počínáním 

rozhořčena, že se beze slova otočila, došla se převléct a kuchyň opustila.  

Druhý den opět jako vždy nastoupila na svou směnu. Ta proběhla jako již 

několik dalších. Jen jedna změna nastala. Několik dní se její šéf v kuchyni neukázal. 

Bylo 24. ledna dopoledne, když do kuchyně vešel doručovatel a přímo uprostřed 

práce předal sestře Renée příkaz do transportu. Takhle to sestra všechno bratrovi 

dopodrobna vylíčila. 

Pochopil jsem, že se v této situaci, která ji potkala, nemohla jinak zachovat. 

Bylo by to proti její morálce a celkovému způsobu jejího mladého života, který dosud 

prožívala. Byla však za všech okolností upřímná a pravdomluvná.  
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Neznal jsem nikoho, kdo by ji neměl rád. Vím, že to tak bylo, protože jsem jí dobře 
znal, navzdory tomu, že jsem byl o tři a půl roku mladší. Vyplývá to ze vztahu, který jsme 
jako sourozenci mezi sebou měli. Měl jsem ji moc rád. Od malinka se se mnou mazlila, a 
pokud měla volný čas, tak mi ho věnovala. Když jsem začal chodit do školy, hodně mi četla. 
Později se mnou hrála slovní hry. Začala si se mnou povídat a vyprávět mi své zážitky. 
Říkala, že to co děláme a jak se k sobě v rodině chováme, by mělo být i u všech ostatních. Čím 
jsme byli starší, tím častěji se mi svěřovala a to i s některými intimními záležitostmi. Řečeno 
slovy básníka, byl jsem jí vrbou. Již od první třídy měla vyznamenání. Když dokončila čtvrtou 
třídu dívčí základní školy, rozhodl ředitel, na návrh třídního učitele, požádat o její přijetí na 
reálné gymnasium Elišky Krásnohorské, vzhledem k jejím mimořádným znalostem. 
Ředitelský sbor uvedeného gymnasia se její znalosti ověřil a rodičům bylo oznámeno její 
přijetí. Byla sice mladší, než její noví spolužáci, ale opět procházela s vyznamenáním až 
k maturitě. Ale nejen v učení byla úspěšná. Také v tělocvičně byla jako doma. Od malinka 
chodila do Sokola. Její tělocvikář to nemohl přehlédnout a tak ji vybral mezi starší spolužačky 
do basketbalového družstva. Toto družstvo bylo přihlášeno do celorepublikového klání v rámci 
středočeských her. Středoškolské sportovní hry se konaly ve stejném roce, jako poslední 
všesokolský slet. Bylo to v roce 1938, necelý rok před zákeřnou okupací německými 
fašistickými hordami roku 1939. 

Po krátké zkušební době byla Renna zařazena do základní sestavy soutěžního družstva. 
Toto družstvo během soutěže vítězně postupovalo až ke svému vytouženému cíli. 
Středoškolské hry Československé republiky měly svého mistra. 

Rád jsem s ní trávil čas, když se učila. Měla svůj zvláštní způsob, ať už to bylo 
z učebnice, nebo školních sešitů. Vše, co se potřebovala naučit, si četla nahlas. Bylo-li to 
potřeba, pak ten samý text i několikrát. Když jsem byl přítomen, dala mi sešit nebo učebnici, 
abych ji mohl kontrolovat. Vše skoro doslova odříkala. Jednou se mi tímto způsobem dostal do 
ruky omylem také její sešit z češtiny. Byl jsem překvapen. Netušil jsem, že dovede tak krásně 
kreslit. Na každé stránce, asi 5 cm od horního okraje byla silná, po celé šířce vedená čára. Nad 
touto čárou byl uveden název díla, ať již to byl román, nebo báseň. Pod čarou měl být stručný 
obsah literárního díla, nebo také vyjádření ve smyslu: Co s tím chtěl autor říci; jak bylo v době 
naší školní docházky zvykem. Nešlo však o obsah toho, co bylo pod čarou. Šlo o to, že Rena 
názvy těchto literárních děl vyjádřila kresbou, která jejich obsahu odpovídala. Byly pěkné a 
moc se mi líbily. Obzvláště jeden si pamatuji. Byl sestaven z kostí pečlivě vykreslených 
v různých velikostech a polohách. Přímo vyjadřoval základní téma básně, ve které se to jen 
hemžilo otevíráním hrobů a sezením duchů. 

Že moje překvapení bylo oprávněné, se brzy potvrdilo. Jednou, když jsem se odpoledne 
vrátil ze školy, našel jsem sestru stát u malířského stojanu. Nebyl to stojan, na jaký jsme u 
malířů zvyklí. Byl proveden z tenkých latí, jak rám, tak i třetí vyklápěcí a současně opěrná 
noha. Na pevné části stojanu byla připevněna větší deska z tenkého sololitu. Na ní byl 
připevněn čistý bílý balicí papír. Přivítala mne slovy: „To jsem ráda, že ses už vrátil. Já si tě 
namaluji.“ Přistavila mi jednu z ozdobných židlí patřících k velkému jídelnímu stolu. Potom 
mě požádala, abych se posadil. Upravila polohu mých rukou tak, aby ležely dlaněmi na 
stehnech a stanovila polohu mé hlavy. Neměla žádné barvy. Malovala pouze uhlem o síle 
obyčejné tužky. Dnes si již nevzpomenu, jak dlouho jsem seděl modelem. Vstal jsem teprve 
poté, když mi Renna řekla, že je hotovo. Byl jsem zvědav, jak to dílo dopadlo. Díval jsem se na 
sebe. Seděl jsem tam. Obraz byl sice asi o třetinu menší než byla skutečnost, ale byl jsem to já. 
Do každého sebemenšího detailu. Můj obdiv, který jsem ke své sestře měl, jsem jí svým 
pochvalným uznáním ještě umocnil. Renna mě k sobě přivinula a políbila mě na čelo. Ještě to 
ale musím zafixovat, aby se tomu nic nestalo. Fix, to byla jakási čirá tekutina, která se pak po 
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nanesení na obraz vypařila. Nanášela se na kresbu pomocí dvou pohyblivých tenkých 
hliníkových trubiček, které se po rozevření dostaly do polohy 90°. Delší z těchto dvou se 
ponořila do skleničky s roztokem a do kratší se silně foukalo. Renna odložila fix. Dílo bylo 
dokončeno. Potom zvedla desky opřené o stěnu, položila na stůl a otevřela je. Na stejném 
papíru o formátu asi 25 x 25 cm tam bylo kolem 15-ti obrázků. Opět kresleno úhlem. Tento 
způsob kreseb by poněkud jiný.  Vlastně to byly náčrty různých detailů. Měl jsem dojem, že 
jsem již něco podobného viděl. Ano. Bylo to podobné kresbám malíře Mikoláše Alše. Ano, bylo 
to v učebnici z češtiny. Ani jsem se neptal. Také toto nakreslila. 

Jednoho dne odpoledne nám tatínek, Renně a mně, přikázal rozložit v pokoji všechny 
její malé kresby s tím, abychom tam počkali. A zanedlouho jsme byli poctěni návštěvou 
jakéhosi staršího pána, který po krátkém hovoru s tatínkem vstoupil do místnosti. Oba jsme jej 
samozřejmě pozdravili, ale on jakoby nás neslyšel a neviděl. Přímo od dveří zrychlil krok 
směrem k úhlem nekresleným obrázkům. Byl viditelně rozrušen. „Kde jste toho Alše 
sehnali?“ s touto otázkou se obrátil na tatínka. Nesehnali, odpověděl tatínek. V obličeji toho 
pána, zřejmě odborníka na malířské umění, se objevil tázavý pohled. Jsou to kresby mé dcery, 
řekl tatínek a ukázal na Rennu. „Prosím vás, to mi neříkejte, přece poznám práci mistra 
Alše!“ odpověděl oslovený host. Znovu začal prohlížet obrazy a kroutil hlavou. Tatínek nám 
dal pokyn: „Tak to děti rozbalte.“ Začal šustit papír. Roztáčeli jsme stočenou roli s mým 
obrazem a náš host se k nám otočil. Tentokrát bylo zřejmé, že je opravdu překvapen. Střídavě 
se začal dívat jak na moji postavu, tak opět na obrázky o kterých tak přesvědčivě prohlašoval, 
že jsou Mistrovým dílem. „To také maloval mistr Aleš?“ tak zněla tatínkova otázka, při které 
se díval na užaslého znalce. Po chvilce ticha nám tatínek naznačil, abychom odešli. Oni 
zůstali ještě dost dlouho spolu. O čem se hovořilo nebo bylo smluveno, ani co se se všemi 
kresbami stalo nevím. Ani po válce jsem se o jejich osudu nic nedozvěděl. Škoda, aspoň jeden 
obrázek by byl hmatatelným důkazem toho, že vše co tomuto papíru svěřuji, je do posledního 
písmenka pravdivé.  

 

 

Ale nyní se už vraťme do tehdejší reality. 

 

 

 

27. leden 1943 

 

 
Vlak, ve kterém jsme 26. 1. 1943 odjeli z Bohušovic, jel pomalu, nám 

neznámou krajinou. Proto nás po brzkém zimním setmění ukolébal ke spánku. 

Nebylo divu. Po stresové situaci k urychlené přípravě do dalšího transportu a 

nejasnou vizí naší budoucnosti, nebylo jasno, co nás očekává. Původní informace 

byla, že jedeme na východ jako zemědělští pracovníci.  

Bylo to v ranních hodinách ještě za tmy, když vlak zastavil. Bylo zřejmé, že 

jsme na nádraží. V matném světle slabých žárovek, bylo vidět jen několik kolejí. 

Přiložil jsem obličej až k oknu. Nedaleko na vysokém stožáru byl osvětlený nápis 
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Osvětim. Začali se probouzet i ostatní. Sestra Renée se zeptala, co je to za stanici. „Je 

to Osvětim“ odpověděl jsem a rukou ukázal, kde se nachází. Rychle vstala, přitiskla 

hlavu k oknu a podívala se naznačeným směrem. Poté se doslova vrhla zpět na místo 

v rohu kupé. Srdceryvně se rozplakala. Vůbec se nedala utišit. Ani na naléhavé 

dotazy tatínka, proč tak pláče, neodpovídala. Po delší době její vzlykot a pláč slábl, 

až ustal úplně. Usnula, tak jako i my, po tomto jejím vzrušení. 

 

Co jí k tomu vedlo? Věděla snad jako jediná, co název této stanice znamená? Stále 

hloubám o té neuvěřitelně kruté době. Pořád mi nebylo jasné, proč se Rena po přečtení názvu 

této železniční stanice dala do tak srdceryvného pláče. Teprve nyní, když jsem začal 

podrobněji tento důvod rozebírat, jsem došel k jeho pochopení. Jak jsem již o charakteru své 

sestry zmiňoval, tak určující pro tento pláč bylo její vědomí, co ten název znamená. Byl to 

výsledek jejího rozhodnutí vůči nemorálnímu návrhu vedoucího kuchyně. Tehdy se jí to jevilo 

jako jediné správné řešení. Brala to asi jako jeden z nátlakových způsobů, jak donutit dívky 

k povolnosti. Nemohla tušit, co všechno bude následovat. Bylo to z jejího pocitu viny. „Já jsem 

vinna.“ Proto musí trpět, nebo dokonce přijít o život maminka, tatínek, sestra i bratři. „Já jen 

já“. Proto ten neutuchající srdcervoucí pláč, až do vyčerpání všech slz. Jak navíc ještě musela 

trpět, když pak spolu s maminkou a sestrou Věrou byli tak brutálním způsobem zavražděni.  

 

Bylo to téhož dne dopoledne, když nás probudil silný náraz. Připojili 

lokomotivu a vlak se opět rozjel. Nejel ale dlouho. Znovu zastavil.  

Rampa, na kterou jsme vystupovali, byla nedaleko koncentračního tábora 

„Birkenau II.“ (Březinky), který byl pobočným, tak zvaným vyhlazovacím lágrem 

hlavního koncentračního tábora Osvětim. Tuto skutečnost jsme však v té době 

neznali, proto nás překvapilo hrubé počínání německých vojáků (SSmanů), kteří nám 

za hlasitého řvaní vytrhávali nejenom naše zavazadla, ale ženám i jejich kabelky, kde 

měly většinou uschovány nejen doklady a drobné památky, ale i propašované 

drobné cenné předměty z prvního transportu do Terezínského Ghetta. 

S velkým křikem a brutalitou a někdy i pomocí ran pažbou pušek, utvořili 

vojáci z jednoho tisíce lidí dva zástupy. Na pravou stranu, blíže vlakové soupravy, 

která nás přivezla, naháněli ženy, děti a starce. Ostatní muže na levou stranu. Zde, 

v tomto shonu a křiku dříve než došlo k roztržení naší rodiny, tatínek mamince řekl, 

aby pohlídala holky a on se postará o kluky, protože obě mé sestry (18 a 20 let), spolu 

s maminkou (45 let) zůstaly v pravém zástupu. Já (16 let) s bratrem Karlem (21 let) a 

tatínkem (49 let) v levém. Zatím, co nám zástup s maminkou a sestrami, poháněný 

vojáky SS za stálého křiku „Los, los!!!“, pomalu mizel z očí, museli jsme my muži 

utvořit řady po pěti. V té chvíli tohoto zmatku nikomu nepřišlo na mysl, kam jsme se 

to dostali. 

Potom nastala tak zvaná podrobná selekce (třídění). Pětice postoupila vždy 

několik kroků vpřed a důstojník SS určoval dodatečně, který z mužů postoupí dál, 

nebo bude mávnutím bičíku v jeho pravé ruce přeřazen do zástupu žen, dětí a starců. 
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Tímto způsobem bylo vyřazeno několik mužů, kteří podle jeho úsudku nebyli 

schopni zúčastnit se pracovního procesu. Když přišla na řadu naše pětice, byl náš 

tatínek mezi mnou a bratrem, oba nás držel za ruce.  

Oberscharfführer M e n g e l e  (dodatečně jsme se v táboře dozvěděli jeho 

jméno a hodnost), ukázal na mne a určil mě do druhého zástupu. Vykročil jsem 

z pětice, ale tatínek mne strhnul zpět. Moji ruku nepustil, ale naopak ji pevněji stiskl. 

Pak velmi dobrou němčinou vykřikl silným hlasem:  

„Nein! Wir alle drei sind gute Facharbeiter, wir werden zusammen arbeiten!“ 

(Ne! My všichni tři jsme odborní pracovníci, my budeme pracovat společně!) 

Tuto větu si budu pamatovat až do konce svého života. Tatínkova odvaha mi 

v této situaci zachránila život! 

Po této vykřiknuté větě se hukot odporu odcházejícího zástupu, jakož i křik 

vojáků SS ztišil. Na rampě se rozhostilo ticho. Důstojník SS v perfektně provedené 

uniformě, v rajtkách a nablýskaných holinkách vypadal jako ze žurnálu. S jezdeckým 

bičíkem v ruce, kterým rozhodoval o životě a smrti, znehybněl. 

S velkým překvapením a strnulým obličejem upřel na tatínka svůj pohled. 

Něco takového se mu asi ještě nestalo.  Takový „niemand“ (nikdo), již předem 

určený tak jak tak na smrt, si dovolil měnit jeho rozhodnutí? Znovu se na několik 

vteřin díval do očí tatínka, který tento pohled stejným způsobem opětoval. Trvalo 

hodnou chvíli, než se z toho překvapení probral. Opět se z něho stal sebevědomý 

nadčlověk, ledabyle mávl bičíkem. Jako by mávnutí vyslovilo jeho myšlenku: „Má 

chcípnout teď anebo později.“  Celá naše pětice postoupila. 

Po dokončení selekce jsme odpochodovali do pobočního tábora BIRKENAU I. 

Prošli jsme vstupní branou, stále netušíce, že jsme se dostali do pekla nacistického, 

fyzického likvidování (pro vyšší čistou rasu – nežádoucích ras nižších). Tento byl 

součástí hlavního koncentračního tábora Osvětim a byl určen jen pro doplnění 

pracovních sil za vězně, kteří umírali nedostačující potravou a vysilující prací. Byli 

obětí tohoto zvráceného režimu. 

Náš pochod skončil v jednom dlouhém prázdném stavení, podobném stodole, 

kde jsme čekali, co s námi bude dál. Během krátké doby přišel důstojník a s ním 

několik vězňů v pruhovaných šatech. Jeden z nich si na jediný malý stolek položil 

sklenici s tmavou tekutinou a k tomu ostré tetovací jehly. Byli jsme vyzváni, 

abychom si obnažili levé předloktí. Vzhledem k tomu, že jsme byli ještě v civilním 

oblečení a toho dne bylo 10 stupňů pod nulou, museli jsme si svléci zimní kabát, sako 

nebo svetr. Svlečené svršky odložit na jednu hromadu a teprve potom vyhrnout 

rukáv. Jeden po druhém jsme přistupovali ke stolku. Tatínek byl o jednoho pána 

přede mnou a s vězněm, který ho tetoval, se dal do hovoru. Přitom vyplynulo, že 

mimo svůj rodný český, ovládá též maďarský, francouzský, německý a anglický 

jazyk. Ten mu řekl, že v tom případě určitě zůstane v Birkenau na oddělení 

kartotéky.  Když jsem přišel na řadu, vzal mě vězeň za levou ruku a začal mi na 
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boční stranu levého předloktí rychlými vpichy tetovat mé pořadové číslo. Bylo to 

94133, což znamenalo, že jsem devadesáti čtyřtisícím sto třiatřicátým živým vězněm, 

přijatým do tohoto koncentračního tábora. Hned poté jsem musel dalšímu vězni 

(písaři) nahlásit své jméno a národnost. Když číslování skončilo, byli jsme po 

skupinách odvedeni do větší budovy. Nebylo v ní nic jiného, než taková zvláštní 

stavba z betonu. Dlouhá (míry budou přibližně) asi 6,5 m, vysoká 2,6 m a hluboká 2 

m. Zadní stěna tohoto monstra byla vcelku. V přední stěně tohoto monstra bylo 9 

otvorů ve třech řadách nad sebou o rozměrech 2 m délky 70 cm výšky a 180 cm 

hloubky. Stěny mezi jednotlivými kójemi 10 cm. Spodní kóje byly od země 20 cm. 

Aby bylo možno dostat se do dalších pater, byl k dispozici jeden obyčejný zahradní 

žebřík. První noc jsme museli vylézt ze zadní strany až na horní desku tohoto 

monstra. Tam byla položena prkna. Na těch jsme leželi namačkáni na boku, abychom 

se tam vešli. Pro naši tělesnou potřebu byl na zemi jeden plechový zednický kalfas. 

Vzhledem k tomu, že již od mládí jsem měl problém s častým močením, přišla i tuto 

noc na mne potřeba. Musel jsem dolů. Když jsem se vrátil, žádná skulinka tam 

nebyla. Lehl jsem si na ty dva spoluvězně, mezi nimiž jsem předtím ležel. Spali po 

prožitém dni tvrdě a já hned usnul. Teprve druhý den ráno jsme dostali napít. Bylo 

to asi 2 deci černé kávy, údajně vařené z rozmletých sušených žaludů. Pak došlo na 

další přijímací postupy. Nejdříve jsme byli ostříháni do hola. Stáli jsme v tom 

mrazivém dni až do doby, než tento úkon byl dokončen. Po té jsme se museli svléci 

do naha a byly vehnáni do takzvané „ruské sauny“, kde byla venkovská kamna 

s železnými pláty, na nichž byla navršena kupa oválných kamenů. Zde jsme se 

museli namačkat na schody vyrobené z dřevěných latí. Obsluha v sauně neustále 

přikládala do kamen, a co chvíli nalévala na rozpálené kameny studenou vodu. 

V okamžiku se vytvořila vařící pára, takže jsme se během několika minut řádně 

zapotili. Když jsme byli všichni dostatečně rozehřátí, vyhnali nás na betonovou 

podlahu vedlejší místnosti a pustili na nás ze sprch ledovou vodu. Když chtěl někdo 

z této místnosti utéci, byl SSmany zahnán zpět pomocí ran jakýchsi ohebných 

pendreků. Po náležitém zchlazení jsme byli konečně vpuštěni do další místnosti opět 

s betonovou podlahou, kde na zemi ležely čtyři hromady oblečení. Letní dlouhé 

spodky, běžné letní košile, kalhoty a saka. Tyto byly ušity ze speciálně provedené 

vězeňské pruhované látky. Barvy světle šedé a středně modré. Pruhy asi v 3 cm šíři. 

Podle jejich vzhledu bylo zřejmé, že se jedná o dříve použité svršky zemřelých 

vězňů. Oblékali jsme se celí mokří a také se obuli do vlastních bot, které spolu 

s opasky (pokud je kdo měl) byly v tom okamžiku jedinou připomínkou našeho 

dřívějšího života. Pak jsme byli vyhnáni na tzv. Appellplatz (Apelák). Bylo to volné 

prostranství, určené k nástupům ráno a večer, při kterých nastávalo sčítání vězňů. 

V případě našeho příjmu do lágru, kde jsme se po provedené koupeli a 

oblečení, museli rozestoupit do několika řad, jeden od druhého asi 2 m, byl Apelák 

místem, kde nás nechali nějaký čas stát. 
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A v těchto okamžicích jsem došel k hrozivému poznání nejen o smrti své 

maminky a sester, ale též o tom, že nebýt rozhodného odporu otce při selekci na 

rampě, již bych nežil a tím pádem by nevznikly tyto mé smutné vzpomínky. 

Asi 5 metrů před námi byl plot z ostnatého drátu, za ním jen zasněžená 

krajina. Náhle k mým uším zanesl vítr takový podivný zvuk. Bylo to ze značné 

dálky, ale připadalo mi to jako zoufalé volání a vzlykání velkého počtu lidí. V té 

chvíli jsem si nedovedl představit, co to může být, ale potom jsem spatřil něco, co mi 

dalo pochopit tu hrůznou skutečnost. 

Ze směru za hlavní bránou, tam kde byla rampa, kde jsme ráno vystupovali, 

jsem viděl přijíždět právě taková auta, která odvážela pravý zástup našeho 

transportu. Na těchto nákladních vozech s nízkými bočnicemi, stálo mnoho, doslova 

nacpaných lidí (zřejmě se jednalo o další transport tisíců lidí, z nichž ani jeden 

nezůstal naživu). Auta směřovala šikmo do postupně se vzdalujících míst, odkud 

jsem již předtím zaslechl zoufalé volání a vzlykot. Po určité době se vracela stejnou 

cestou, teď už ale prázdná. Tento celý cyklus se několikrát opakoval.  

Myslím, že jsem si tenkrát začal uvědomovat to, co si možná málokdo 

z ostatních, stejně jako já skoro na kost promrzlých vězňů, mohl představit. 

Vzhledem k tomu, že z oné strany nebyla slyšet žádná střelba, byl asi způsob fyzické 

likvidace tím, že lidé byli po svlečení do naha  nahnáni  do velkých vykopaných jam 

a po jejich naplnění nějakým těžkým, dolů klesajícím plynem usmrceni. V té době 

prý ještě nebylo dost plynových komor a pecí. 

Právě proto nás postavili na apelák tím směrem. Morálně nás ničili hned od 

prvních okamžiků, kdy se za námi zavřela brána největšího likvidačního 

koncentračního tábora v Polsku Osvětimi - BIRKENAU I., BIRKENAU II.(Březinky). 

Byli jsme již prochladlí, když pro nás přišel jeden starší vězeň a odvedl nás 

zpět do téže větší budovy, ve které jsme již jednou přenocovali. Ještě týž den už za 

tmy jsme se museli shromáždit u vedlejšího zděného domku. Bylo tam několik 

vojáků a jeden důstojník. Ze seznamu pomocí silné baterky přečetl první jméno. 

Vyvolaný předstoupil. „Nummer!“ ozval se opět důstojník. Vězeň řekl své číslo. To 

však nestačilo. Ranou do obličeje jej srazil k zemi. Vedle stojící voják do něj ještě kopl. 

Stál jsem s tatínkem nedaleko. A najednou jsem pochopil. Důstojník chtěl na vlastní 

oči vidět vytetované číslo. Hned jsem polohlasem volal na všechny strany „Vyhrňte 

si rukáv“. Zřejmě to pochopili i jiní a tak kontrola proběhla bez dalších incidentů. Po 

návratu do pomyslné ubytovny nastala změna. Dostali jsme pokyn lehnout si po pěti 

do dříve již popsaných kóji. Samozřejmě že hlavou k okraji. Kolem se procházel 

voják s holí v ruce. Když se někdo neudržel a promluvil, ať již z jakéhokoliv důvodu, 

dostal hned ránu. 

Koncentračnímu režimu zřejmě nestačila brutalita, s jakou byl příjem po 

selekci na rampě, přeživších vězňů proveden. Bylo zapotřebí co nejvíce jejich lidskou 

důstojnost ponížit.  
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Ráno (byl to již třetí den v Birkenau) opět posilnění dvěma deci černé kávy, 

byl nařízen nástup. Stejný důstojník opět se seznamem začal vyvolávat čísla. Mezi 

nimi bylo mé 94133 a též mého bratra Karla 94136. Opět jsme nastoupili do pětic. 

Ostatní, včetně tatínka, zůstali. S bratrem jsme byli téměř na konci tohoto zástupu. 

On byl první a já druhý z pravé strany ve směru našeho přesunu. Nařídili nám, 

abychom se vzájemně zaklínili lokty a poklusem se rozběhli spolu s ozbrojeným 

doprovodem vojáků SS. Po krátké době našeho běhu jsem si všiml, že na několika 

místech před naší pěticí vzniká jakýsi rozruch. Začal jsem, pokud to šlo, sledovat 

řady před námi. Zahlédl jsem vojáka, který z klusajícího zástupu vytrhl jednoho 

z vězňů a začal jej tlouci pažbou své pušky. Po několika ranách jej vrhl zpět. Totéž se 

opakovalo jen několik řad před námi. Tentokrát jsem zjistil, že vězeň má brýle. Ano 

to je ten důvod. Vzpomněl jsem si, že brýle jsou pro Němce symbolem inteligence. 

Tu oni nepotřebují. „Karle, rychle sundej brýle“. Nechápavě se na mne podíval. 

Důrazně jsem to opakoval. Poslechl. Volnou pravou rukou brýle sundal a vsunul do 

kapsy kabátu. V tomtéž okamžiku jej voják chytil a prudce k sobě otočil. Byl 

překvapen. Domníval se, že vězeň má brýle. Pak asi uznal, že se mýlil a bratra pustil, 

aniž by ho jakkoliv zranil. Zastavili jsme se. Náš poklusový přesun skončil. Před 

námi stála velká brána s ozdobným nápisem „A R B E I T   M A C H T   F R E I“. 

Brána se otevřela, ozbrojený doprovod odstoupil. Vešli jsme do kamenného 

pracovního tábora OSVĚTIM! 

 

 

 

29. ledna 1943 
 

 

Za zavřenou bránou a po přepočítání, nás po skupinách odvedli do 

podzemních prostor jedné z mnoha kamenných budov. Bylo tam šero, těžký 

zapáchající vzduch a mnoho páry. Podle velkých kotlů bylo zřejmé, že mimo 

prádelny to byla také odvšivovací stanice. Dostali jsme příkaz svléknout se do naha a 

veškeré naše oblečení odložit na jednu velkou společnou hromadu. Poté k nám přišel 

vězeň s vědrem jakési černé, poněkud páchnoucí tekutiny. Za použití velké houby, 

počínaje oholenou hlavou, přes všechna ochlupená místa našeho těla, nás důkladně 

omyl.  

Po této desinfekci a oblečení do nově přiděleného vězeňského šatu, nás 

odvedli do suterénu, bloku č. 4. Byl vybaven stejnými dřevenými dvoj palandami 

jako v Terezíně. Dostali jsme ještě zimní kabát a čepici. Současně jsme dostali kousek 

papíru s jehlou a smotanou nití. Kabáty měly různé trhliny, které bylo nutno opravit. 

Kdo byl s opravou hotov, musel projít kontrolou. Tu dělali dva vězni – velitelé 

světnic (polsky štubový). V domnění, že mám kabát v pořádku, postavil jsem se do 
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levé řady. V tom se ozval křik. Viděl jsem, jak jednoho spoluvězně začal kontrolor 

(štubový) mlátit, protože u jeho kabátu nebylo vše opraveno. Znovu jsem 

překontroloval svůj kabát. Našel jsem jednu nezašitou dírku. Přešel jsem do pravé 

řady. Když jsem přišel na řadu, strčil jsem malíček zespodu do dírky. Malíček 

vykukoval a já ukazoval, že kabát nemám opraven s omluvou na nedostatek nitě. 

Bez úhony jsem prošel. Po ukončení kontroly se u dveří místnosti objevil další vězeň. 

Byl to zástupce velitele bloku. Menší, asi 30-ti letý Polák, na kterém bylo vidět, že 

žádným nedostatkem netrpí. S holí v ruce a křikem nás vyhnal před blok. Řekl, že 

potřebuje dva vězně na práci. Po chvilce ticha jsem se přihlásil. Druhého určil sám.  

Zavedl nás do jiného bloku, do prvního patra. Byla tam velká místnost 

vybavená troj palandami. Nařídil nám tyto palandy perfektně upravit. Když odešel, 

mohli jsme se s kolegou podělit o své překvapení. Místnost byla prosvícena několika 

vysokými okny. Podlaha byla vyleštěná, ze světle žlutého xylolitu. Palandy 

provedené z ohoblovaného, dožluta napuštěného dřeva. Slamníky a podhlavníky 

pečlivě nacpané. Největším překvapením byly deky. Ne šedivé z hrubého materiálu 

jako naše. Byly z velbloudí vlny se vzory a olemované. A právě o tyto se jednalo. 

Museli se uhladit a z obou stran založit, aby byly ve stejné vzdálenosti od postranic. 

Když jsem upravoval horní patro paland, stojících nejblíže oken, podíval jsem se ven.  

Na volné ploše za blokem běhali všichni spoluvězni poklusem sem a tam. Poté 

se zastavili a museli opakovaně cvičit podle rozkazu k zemi a vztyk. Po skončení 

našeho úkolu jsme se vrátili zpět na blok. To tam již byli všichni ostatní.  

Ten večer nám dali první jídlo. Čtvrtku tmavého chleba o váze 25 dkg, na 

které ležel malý kousek margarinu (válečná náhrada za máslo) a jedna malá lžička 

řepné marmelády. Bylo to třetí den od našeho, již zmíněného nástupu, do vlaku 

v Bohušovicích, který byl 26. ledna 1943. 

Dříve než budu pokračovat o době mého pobytu v tomto koncentračním 

zařízení, je nutno některé věci vysvětli. Týká se to mého překvapení z předešlého 

dne. Tento koncentrační tábor (dále jen lágr) postavený z 28 kamenných budov byl 

jediný, ze všech až stovek lágrů, který mohl být navštíven a kontrolován 

Mezinárodním červeným křížem. Ten, během 2. Světové války sídlil v neutrálním 

Švýcarsku. Potěmkinovy vesnice nebyly zřejmě jen ruskou výsadou. Mimo takto 

zařízeních ubytovacích prostor jsem viděl i další. V přízemí lágrové marodky, která 

byla schopna pojmout skoro až 300 nemocných, byla umývárna vybavena dlouhým 

porcelánovým žlabem s mnoha kohoutky a současně tam bylo asi 10 běžných žluto 

béžových porcelánových záchodových mís. Toto zařízení nebylo používáno. Ani být 

nemohlo. Vězni přes tuto umývárnu neprocházeli. Byli do prostor marodky 

přijímání jinudy. Navíc byli v takovém stavu, že se stěží dostali do paland, kde 

většinou umírali. K tomuto „zdravotnímu zařízení“ se ještě v dalším líčení mého 

osudu vrátím.  
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Dalším klamem byl bufet, ve kterém byla možnost zakoupení různých 

pochutin. Posledním podrazem pro kontrolu bylo zřízení nevěstince. Byl v jedné 

části budovy SS se zvláštním vchodem. Bylo tam několik pokojů a v každém byla 

žena jiné národnosti. Toto vše je skutečnost, kterou během dalšího vyprávění 

potvrdím.  

Ještě je nutno vysvětlit zrůdnost těchto pracovních lágrů. Pracovat se muselo 

za jakýchkoliv podmínek. Mráz, sněžení, déšť, silný vítr, nebo rozpálené letní dny. 

Nic z toho nebylo překážkou. K likvidaci vězňů – nepřátel této fašistické říše – 

přispívala i podávaná strava. Ráno, již zmíněné 2 dl černé kávy, vařené z usušených 

rozemletých žaludů. Oběd běžného pracovního komanda sestával z přibližně 3 dl 

jakési řídce zahuštěné vody s 3mi  kusy brambor vařených ve slupce o průměru 

kolem 3-4 cm. Těžká komanda dostávala tak zvaný Eintopf. Jedna sběračka o obsahu 

asi 4-5 dl husté kaše, uvařené ze všech možných potravin. O večerní dávce jsem se již 

zmínil.  

Navíc každý kdo měl jakoukoliv funkci, i když to byl spoluvězeň, byl jak 

v práci, tak i v ubytování neomezeným pánem svých podřízených. Vše záleželo nejen 

na charakteru, ale i libovůli každého z nich.  

 

 

 

30. ledna 1943 
 

 

Ráno toho dne, po vypití přídělu kávy a úpravě lůžek jsme museli nastoupit 

před blok. Opět byla vyvolána čísla. Vězni těchto čísel museli ihned přejít za náš 

blok. Mezi vyvolanými byl i můj bratr Karel. Tak se stalo, že jsem během čtyř dnů 

zůstal z celé naší rodiny sám. Sám v tomto prostředí. Sám a bylo mi 16 let.  

Nás, kteří jsme zůstali, odvedli do suterénu jiného bloku. Byl to sklad 

brambor. Tyto byly uloženy ve velkém množství na dřevěném roštu. Každý dostal 

plechovou mísu na špatné brambory, nalezené při jejich přebírání. Byli jsme pod 

dozorem onoho zástupce velitele bloku, který nás s holí v ruce včera vyháněl na 

nástup. Klečel jsem na roštu a přebíral. Zatím jsem žádnou nenašel. Hlavou mi 

probíhali události posledních dnů. Stres, šoky, citové nárazy, úzkost. Jako bych se 

teprve nyní probouzel ze snu těchto krutých událostí. Chtělo se mi močit. Nevěděl 

jsem, jestli se mohu přihlásit? Budu bit? Dostal jsem nápad. Vymočil jsem se opatrně 

do prázdné misky. Pak jsem ji vylil mezerou v roštu. Nic se nepozná. Netušil jsem, že 

suterénní místnost má spád. Po nějaké chvíli zařval hlas dozorce: „Kdo to byl?“.        

A ukazoval na tekoucí pramínek vytékající zpod roštu. Bylo nás několik vedle sebe. 

Než jsem se nadál, hodil na mě někdo ze spoluvězňů brambor. Okamžitě jsem musel 

předstoupit. Dostal jsem příkaz přehnout se přes dřevěnou zábranu kolem brambor. 



- 25 - 
 

Nadzvedl hůl a první rána zasáhla mou bederní páteř. Co bylo dál, nevím. 

Domnívám se, že bolest byla větší, než jsem byl schopen unést. Omdlel jsem. Když 

jsem se probral, ležel jsem na betonové podlaze. Nadzvedl jsem se na kolena, ale než 

jsem mohl vstát, dostal jsem příkaz mokrou skvrnu utřít svou čepicí. Splnil jsem to. 

Koncem hole mne za krkem přitlačil k zemi. „Ještě to všechno vylížeš!“. Lízal jsem 

betonovou podlahu, dokud hůl nepovolila. Jako v mrákotách jsem vstal a vrátil se na 

své místo. Podvědomě jsem se hrabal v nějakých malých nepravidelných kouličkách. 

Teprve večer toho dne jsem se dozvěděl, že skupina, ve které byl bratr odvelen, 

pracuje u Bunawerku ve vesnici Golešov. 

 

 

 

 

 

 

31. ledna 1943 
 

 

Od tohoto dne jsme vždy ráno nastupovali na Appellplatz. Byl to velký 

prostor mezi bloky a nízkou dlouhou kuchyňskou budovou. Nastupovalo se do 

mnoha komand. Byl tam dost velký zmatek. Nevěděl jsem, kam budeme zařazeni. 

K naší skupině přišel vězeň a několik z nás odvedl do svého komanda. Když byl 

nástup všech komand ukončen, nastalo sčítání. Každý velitel „KÁPO“ musel osobně 

nahlásit počty nastoupených pracovníků. Hlášení přebíral důstojník SS. Tento ranní 

nástup včetně sčítání trval dlouho. Takovou dobu stát v mrazech, které toho roku 

měly průměrnou denní teplotu kolem -10°C, nebylo příjemné. 

Komando, do kterého jsem byl zařazen, se nazývalo Kissgrübe. Naše 

pracoviště bylo nedaleko lágru. Pracovní prostředky: kolečko, krumpáč a lopata. 

Nakopat, naložit a odvézt do vzdálenosti asi 25-30 metrů. To byl náš pracovní úkol. 

Upravovat terén v šíři několika metrů. V jednom místě jsme se prokopávali až 2 

metry vysokým hliněným náspem. Dohlíželi na nás 2 vězni. Pravděpodobně 

zástupce kápa (unterkápo) a předák (Vorarbeiter). Jeden z nich si všiml, že jsem obut 

v nových kanadách. Přišel ke mně a chtěl mi za ně dát celý bochník chleba s tím, že 

mi dá jiné. Odmítl jsem, bylo to to poslední, co mi z domova ještě zbylo. Druhý den 

znovu nabídku opakoval. Trval jsem na svém. Třetí den po příchodu na pracoviště 

nastala pro mne změna. Dostal jsem pouze kolečko a dva spoluvězně do party. Jeden 

nakopával a druhý nakládal. Než jsem se s prázdným kolečkem vrátil, byl další 

materiál připraven. Lopata se jen míhala a já musel opět vyrazit. Tato změna mého 

pracovního režimu mne po několika dalších dnech začala unavovat. Moje tělesná síla 

se pomalu, ale jistě oslabovala. Přesto jsem stále jeho naléhání po výměně odolával. 
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Jednoho dne nás po příchodu na pracoviště čekal důstojník SS. Odpočítal 

několik z nás, včetně mně. Zapsal si naše čísla a nařídil nám denně po příchodu se u 

něj hlásit. Tak jsem se zbavil šikany. 

Práce v této skupině byla méně namáhavá. Vykládali jsme z vagonů nebo 

z aut různé zboží. Většinou potraviny v pytlích nebo v krabicích. Tyto sloužily pro 

kuchyň, zásobující velké množství vojáků SS. Vykládali jsme i jiné zboží a také 

jednou vagon pytlovaného cementu. Hlavní výhoda byla v tom, že jsme často měli 

dlouhé přestávky. 

Jednoho dne, přibližně začátkem března, než jsem došel do svého komanda, 

mně chytil v podpaží jeden vězeň. Odvedl mne do jiného komanda a sdělil mi, že 

ode dneška tam budu pracovat, a také s nimi bydlet. Bylo to komando Gleisbau 

(stavba železniční trati). Také toto pracoviště nebylo daleko od lágru. Jednalo se o 

údržbu kolejové trati. Pracovním nástrojem byl zvláštní krumpáč. Na jedné straně 

normální špička, ale na druhé něco jako malá kovadlinka. A právě touto jsme 

podbíjeli pražce pod kolejemi. Pod pražci byla vrstva drobného kamení (makadamu). 

Nastal čas oběda. Dostal jsem bílou porcelánovou misku plnou husté světlé 

kaše. Poprvé jsem se po dlouhé době cítil nasycen. Díky tomu jsem poznal, že jsem 

byl zařazen do tak zvaného těžkého komanda. Vězeň, který mně do tohoto komanda 

přivedl, byl unterkápo. Byl polské národnosti a choval se k nám s pochopení pro 

situaci, ve které jsme se ocitli. Po ukončení pracovní doby mého prvního dne v tomto 

komandu jsme se vrátili na Appellplatz. Zase jsme čekali, až bude skončeno sčítání. 

Když bylo po delší době zjištěno, že žádný z vězňů nechybí, byl povolen rozchod. 

Odešel jsem spolu s ostatními na blok, na kterém jsem měl být ode dneška ubytován. 

Nevěřil jsem svým očím. Ocitl jsem se ve stejně vybavené místnosti, podobné té, ve 

které jsem se svým spoluvězněm uklízel. Vysoké trojpalandy, deky z velbloudí srsti. 

Kamenný žlab a běžné záchody. Po celodenní práci s krumpáčem v tomto zimním 

studeném počasí to byla doslova pohoda. Navíc jsme hned po příchodu na blok 

dostali večerní příděl jídla. 

Asi týden po nástupu do tohoto komanda, zastavil se u mne unterkápo. Jako 

nového mne sledoval a zjistil, že dobře pracuji. Zeptal se, zda jsem již dříve 

nepracoval u dráhy. Ve zkratce jsem mu řekl, že jsem truhlářský učeň a o osudu, 

který naší rodinu potkal. Ještě se zeptal na můj věk. Šestnáct – Šestnáště? Nevěřícně 

zakroutil  hlavou a znovu začal obcházet naše pracoviště. Stalo se to pravidlem, že se 

u mne během práce zastavil. Začal si se mnou povídat. Chtěl vědět něco o mé rodině. 

Využil jsem tohoto jeho přátelského přístupu k tomu, abych získal informace o 

prostředí, ve kterém jsem se právě nacházel. Dozvěděl jsem se, že náš kápo je říšský 

Němec. U svého čísla na kabátu měl ještě na špičku postavený zelený trojúhelník. 

Tím byli označováni zločinci. Konkrétně on byl odsouzen do vězení za vraždu své 

ženy. Po návratu ze služební cesty ji našel s cizím mužem v posteli. V té době již 

vládl v Německu HITLER. Vězení se rychle plnila nejen kriminálníky, ale také 



- 27 - 
 

velkým počtem politických nepřátel říše. Věznice byly přeplněné a tak ti, kteří byli 

odsouzeni na dlouhá léta, byli eskortováni do koncentračních táborů. Ale i zde 

v těchto lágrech byli nadřízeni příslušníkům nižších ras, Židům a tehdy ještě 

cikánům. 

Kápo se o nás vůbec nezajímal. Uprostřed pracoviště, vedle vlakové koleje, 

stála menší dřevěná bouda. Uvnitř byla proti dveřím delší lavice, na které sedával a 

kde měl nějaké knížky. Po levé straně od dveří byla kratší lavička se stolkem, 

regálem na misky a malá kamna „bubínek“, ve kterých se v zimních měsících topilo. 

Náš pracovní program byl stále stejný. Pracovalo se od pondělka do soboty. Budíček 

byl v 6 hodin ráno. V 7 hodin byl potom nástup na apel. Přibližně před osmou, podle 

doby sčítání, byl odchod na pracoviště. Návrat a nástup na apel byl do 17-ti hodin. 

Znovu sčítání a nové přepočítávání. Asi proto, abychom co nejdéle stáli, než nás 

pustí na blok. 

Tak plynul den za dnem. Zdánlivě to vypadalo jako normální běžný pracovní 

proces. Ale nebyl. Malá dávka vlažné kávy, polední, i když hutnější strava a večerní 

kousek chleba. Navíc v tomto mrazivém počasí nedostatečné oblečení. To vše 

uhlodávalo den za dnem nejen moji tělesnou váhu, ale i mé zdraví. Jednoho dne ráno 

po budíčku jsem zjistil, že se se mnou něco děje. Přesto jsem nemohl jinak, než jako 

vždy odejít se svým komandem. Bylo asi k polednímu, když jsem začal ztěžka 

dýchat. Rozkašlal jsem se. Bylo chladno a začalo sněžit. Přesto jsem cítil teplo. Sáhl 

jsem si na čelo. Určitě jsem měl teplotu. Opět kašel. Znovu jsem začal pracovat. Stěží 

jsem pozvedl krumpáč. Nedostávalo se mi sil, ale nechtěl jsem to vzdát. Pravou 

nohou jsem udělal krok vpřed. Krumpáč jsem pak začal zvedat jako páku přes 

koleno. Pravou rukou dolů, levou nahoru. K zemi padal vlastní váhou. Netrvalo 

dlouho a náš unterkápo šel kolem. Chvíli se na mne díval a pak se zeptal: Co je 

s tebou? Mám horečku, odpověděl jsem. Těžko se mi dýchá a mám málo sil. Ráno se 

půjdu přihlásit na marodku. Reagoval na to dost podrážděně: Jsi hlupák, to chceš 

vyletět komínem? Pojď radši se mnou! Šel jsem za ním. Vůbec jsem nic nechápal. Co 

ho tak rozčílilo? O jakém komíně to mluvil? Odvedl mně k boudě. Požádal kápa o 

svolení, aby mne tam mohl posadit. Ten jen zvedl hlavu od svého čtení, podíval se na 

mne a souhlasně pokynul.  

Sedl jsem si na lavičku u malého stolku, položil hlavu na složené ruce a usnul. 

Někdo mne probudil. Přede mnou stála vrchovatě naplněná bílá miska. To musíš 

sníst!, zněl unterkápův příkaz. Toto polední jídlo mi dodalo něco málo sil. Chtěl jsem 

pro zbytek dne nastoupit opět do práce. Nepustil mne. Vyspíš se a ráno to bude 

dobré, uvidíš. Znovu jsem usnul. Probudili mne až při nástupu k odchodu do lágru. 

Hned po příchodu jsem požádal o dovolení ulehnout. Ráno jsem zjistil, že horečka 

stále trvá. Přesto jsem do komanda nastoupil. Domníval jsem se, že po poskytnutém 

odpočinku během včerejšího dne, a delšího spánku během noci, budu schopen opět 

pracovat. Netrvalo to ale dlouho a já jsem opět cítil zbytky sil. Začal jsem znovu 
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používat metodu páky. Tentokrát to unterkápo bral na vědomí. Pak přišel zlom. 

Prudce jsem se rozkašlal. Při plivání hlenu jsem zjistil, že tento obsahuje tmavé flíčky. 

Krev? Projela mnou únava. Vzdal jsem to. Krumpáč spadl na zem. Stál jsem celý 

otupělý. Vločky sněhu mi padali na obličej a z rozpáleného čela horečkou pak stékaly 

po kapkách. Záchrana přišla v podobě unterkápa. Vzal mne v podpaží a opět mne 

posadil do boudy.  

Dnes uvažuji, co ho k tomu vedlo. Bylo to snad tím, že jsem v té době byl 

nejmladším vězněm v tomto kamenném koncentračním táboře Osvětim? Považoval 

mne za nedospělého? Dnes si uvědomuji, že jeho přístup ke mně mi velmi pomohl. 

Bez těchto dvou odpočinkových dnů, včetně o něco víc navýšené stravy, by se můj 

zdravotní stav zhoršil. Od nástupu na marodku mně již neodrazoval. 

Další ráno jsem se stal jedním z houfu čekajících vězňů, namačkaných 

v chladném ránu před ještě zavřenými dveřmi marodky. 

Dveře se otevřely a vešli jsme do slabě osvětlené místnosti. Do dalších dveří 

už nás pouštěli jen po jednom. Když jsem vstoupil, ocitl jsem se u něčeho, co 

připomínalo rentgen. Po chvilce mi jeden ze dvou německých lékařů podal větší 

čtvercový papír. Byly na něm nakresleny plíce, které byly z obou stran přeškrtnuty 

čarou. Přitom řekl Lungenentzundung (zápal plic). Postoupil jsem tedy do další 

místnosti. Tam jsem se musel zout, svléknout do naha a teprve pak jsem byl odveden 

do velkého sálu marodky. 

Než budu pokračovat v líčení průběhu mé nemoci, je nutno popsat tento sál. 

K tomu poslouží následující plánek: 
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Na tomto plánku je na pravé straně velká část trojpaland určená pro židovské 

vězně. Nevím, zda jsem se zmínil o tom, že současně s číslem na předloktí levé ruky, 

mám pod ním vytetovaný ještě malý trojúhelník. Tento symbol znamenal: Návrat 

nežádoucí. 

Toto vše bylo předznamenáno prohlášením Adolfa Hitlera v říšském sněmu 

již v roce 1939 a to dne 30. ledna. Cituji: Dojde-li ke světové válce, nastane zničení 

židovské rasy v celé Evropě. 

Ale nyní se opět vraťme k popisu marodky. Na levé straně plánku, za dvěma 

betonovými sloupy je ještě malá část těchto troj paland. Na rozdíl od té první 

skupiny nízkých a hrubě provedených, byla tato druhá vysoká a v pěkném 

provedení a byla určena pro nežidovskou (arijskou) část vězňů. V prostoru mezi 

nimi stála osobní váha a několik stoliček pro zdravotní pomocníky. Na dalších 

stoličkách ležely plechové tácy s nakrájenými čtvrtkami chleba. Dále pak plechové 

hrnky, s obsahem kolem 1,5 dl, na černou kávu, která byla ve dvou thermo 

nádobách. Vlevo od malé části paland, byla až u zdi dřevěná budka s oknem směrem 

do sálu. Tolik k popisu plánku. 

Umístili mne do středního patra, hned v přední části paland pro naši většinu. 

Přidělené místo popisuji proto, že sehrálo důležitou roli v řadě náhod, které se 

během mého pobytu na marodce udály. 

V té době jsem měl ještě dost sil, abych mohl konzumovat trochu té stravy, 

kterou jsme dostávali. Vysoká horečka ale neustupovala. Usnul jsem a probudil mně 

až zdravotník. Roznášel denní příděl 25 dkg suchého chleba. Strava pro ty, kteří již 

nemohli pracovat. Tento příděl se rozdával v odpoledních hodinách. Přidělený 

kousek chleba jsem snědl a opět upadl do hlubokého spánku. 

Příliv nemocných a vyčerpaných vězňů pokračoval. Marodka se plnila čím dál 

víc a já jsem k sobě třetí den dostal na palandu spoluvězně. Požádal jsem, aby jej 

uložili za mne. Deku mu už ale nedali, tak jsem ho přikryl tou svou. Další den ráno 

jsem svého spoluvězně budil, kdyby nám náhodou přinesli hrnek kávy. Ale nešlo to, 

byl mrtvý. 

Boj o přežití v takové situaci a v tomto prostředí, ve kterém jsem se nacházel, 

byl velice těžký. Mrtvého jsem nechal pod dekou. Vězni, který poté roznášel chléb, 

jsem ukázal, že na lůžku nejsem sám. Dal mi tedy dva příděly jídla. Teprve, po delší 

době, když jsem oba příděly snědl, jsem jeho smrt ohlásil.  

Zní to neuvěřitelně, ale další den se vše opakovalo. Můj zdravotní stav se 

neměnil, horečka stále neustupovala. Ten den, jsem jen stěží rozžvýkal jeden chléb a 

ten druhý jsem si schoval pod podhlavník. A pak se stala další náhoda. V hlavních 

dveřích, na které jsem ze své palandy viděl, se objevil pomocný zdravotník a všiml 

si, že jej pozoruji. Proto asi šel rovnou ke mně. V ruce měl plechovou baňku, takovou, 

jakou měli naši vojáci ve své polní výstroji.  
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Přišel a zeptal se: Vodu chóčeš? Chléb máš? 

Mám, odpověděl jsem. Beze slova se otočil a odešel. Za chvíli se ale vrátil a vyměnily 

jsme si vodu za chléb. Voda byla ledová a já ji všechnu naráz vypil. 

Důsledek této výměny na sebe ale nedal dlouho čekat. Rychle nastal silný 

průjem. Jakmile šel kolem první pomocník, nahlásil jsem mu svůj problém. Po 

chvilce se vrátili dva, vytáhli mně z palandy a odnesli do umývárny v přízemí. Vzali 

hadici, otočili kohoutkem a stejně ledovou vodou, jak jsem pil, mně s úsměvnými 

úšklebky celého ze všech stran omývali. Chvílemi jsem nemohl popadnout ani dech, 

když konečně uznali za vhodné svou zábavu ukončit. Vzali mně v podpaží a já 

myslel, že mně odnáší zpět. Ale spletl jsem se, odnesli mě do tmavé ponuré betonové 

místnosti v suterénu. V šeru jsem uviděl, že i zde jsou palandy, ale byly holé a 

prázdné. Se mnou však měli jiný úmysl. Postavili mně k jedné z betonových zdí. 

Jeden mne přidržoval a druhý mezitím odešel. Když se vrátil, nesl v ruce větší 

plechový hrnec. Byl to nočník se širokým lemem, jaký se používal pro nemocné 

v židlích. Postavil ho ke stěně, u které jsem stál a posadili mne tak, abych se zády o ni 

opíral. Nízkým suterénním okénkem jsem viděl jen slábnoucí světlo a potom jsem 

usnul. Probudil jsem se až ráno za svítání, ale nic jsem nevnímal. Dlouho jsem své oči 

otevřené neudržel, byl jsem velmi slabý a unavený a opět jsem usnul. 

Do dnes nemohu pochopit, jak to bylo možné, že jsem se tam po celou tu dobu 

udržel a nespadl.  

Probudili mne moji přepravci. Nadzvedli, nakoukli a opět posadili. Se slovy 

„uvidíme“, opět odešli. Náhle se mi projevil pocit prázdného žaludku, a i když to 

nebylo nic příjemného, pocítil jsem na sobě změnu. Zdálo se, že horečka je na ústupu. 

Byl to snad účinek ledové koupele? Ani jsem tuto myšlenku pořádně nedomyslel a 

opět mne přemohl spánek. Následující den dopoledne, byla provedena další 

kontrola. Tentokrát mně, po zjištění že je vše v pořádku, odnesli zpět na velký sál. 

Nastal ale problém, protože se po dobu mé nepřítomnosti pravé oddělení, do 

kterého jsem patřil, zaplnilo do posledního místa. V každé palandě leželi dva 

kandidáti smrti. Hlavní zdravotník (později jsem zjistil, že se jmenoval Karel Slon a 

pocházel z Ostravy) rozhodl, že než se provede kontrola paland a uvolní se místa 

odnesením mrtvých, mám být výjimečně uložen do malé levé části marodky (již 

zmíněné pouze pro árijce). Abych nebyl vidět v případě nějaké kontroly, byl jsem 

pomocí mého doprovodu vysazen do třetího patra, hned na kraji levé palandy. 

Jakmile jsem se dostal přes bočnici a únavou dolehl na holá prkna, ihned jsem usnul. 

Probudil jsem se až druhý den ráno na stejném místě. Zřejmě na mne zapomněli. 

V nastalém šumu (nový příjem nemocných vězňů na místa po mrtvých) jsem uslyšel: 

„Co je nového v Golešově?“ A hlavou mi proběhlo, „Golešov“, tam jel přeci můj 

bratr! Ze všech sil jsem se nadzvedl na lokty a vyklonil se přes postranici směrem po 

hlase. U okna dřevěné budky stál oblečený vězeň a povídal si s druhými sedícím 
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uvnitř. Zavolal jsem na něj. Ty jsi z Golešova? Přikývl. Zřejmě byl služebně 

v Osvětimi a zatavil se u svého kamaráda.  

„Není tam nějaký Karel Roubíček?“ ptal jsem se dál. „Je“ odpověděl. Požádal 

jsem o tužku a kousek papíru. Přinesl mi to a podal nahoru. Krátce jsem kostrbatým 

písmem napsal: „Karle, maminka a sestry jsou po smrti a se mnou je to špatné. 

Rudla“ Podal jsem mu lístek s tužkou a on mi slíbil, že ten vzkaz určitě předá. Ulehl 

jsem opět na záda. Dny bez jídla a pití vykonaly své. Protože jsem většinu tohoto 

času prospal, zeslábl jsem na tolik, že jsem nebyl schopen žádného pohybu. Občas 

jsem v době bdění hleděl na svou kůží potaženou kostru. Nemohl jsem si vysvětlit, 

kam se poděly mé vnitřnosti. Když jsem si s námahou ukazováčkem pravé ruky sáhl 

na místo, kde bývalo mé břicho, nahmatal jsem jen přes dvě tenké kůže prkno mé 

palandy. Mozek, spíš moje mysl mi pracovala zcela normálně a tak jsem si byl vědom 

toho, že i já se zanedlouho stanu další obětí masového vraždění. 

Nevím jak to nejlépe vyjádřit. Zřejmě na základě mého vyčerpaného tělesného 

stavu došlo k jakémusi polovědomí. Nebyl to ani spánek, ani bdění. Jako bych se 

v této chvíli odhmotnil a své tělo opouštěl. Ano domnívám se, že je to ten správný 

pocit a mohu ho svou vlastní zkušeností potvrdit. 

 

Bylo to v roce 1996, asi pět a půl roku po úmrtí vnučky Klárky z manželčiny strany, 
mého druhého manželství. Když zemřela, bylo jí pouhých 15 let. Podle prognóz našich 
onkologů zemřela, jako spousta dalších jiných občanů, následkem spadu z radioaktivního 
mraku, který se po výbuchu ruské atomové elektrárny v Černobylu pomalu nesl přes naši 
republiku. V uvedeném roce 1996 jsem se zúčastnil jako pomocná síla ozdravného zájezdu dětí 
do Španělska. Vedoucí tohoto zájezdu byl velice schopný muž. Ze své zkušenosti věděl, že 
nedaleko našeho ubytování je zachovalá část stoleté kamenné pevnosti. Jednoho dne nás 
všechny pozval k meditaci, která se konala v jediné zachovalé místnosti této pobřežní pevnosti. 
Působivé bylo již samotné prostředí. Z kamenných zdí bez okenních otvorů dýchala na nás 
minulost, umocněná již pocitem z úzkého schodiště, po kterém jsme museli po jednom do této 
místnosti vystoupat. Toto prostředí ještě dokreslovalo slabé osvětlení několika žárovek. 
Rozestavěli jsme se jeden vedle druhého kolem zdí. Vedoucí položil doprostřed místnosti 
magnetofon a pustil meditační hudbu. Zvláštní, polohlasitá a velmi uklidňující. Potom nám 
vysvětlil způsob dýchání. Co nejvíce se nadechnout a co nejdéle dech zadržet. Poté velmi 
zvolna vydýchávat. Tento postup pokud to půjde co nejdéle opakovat. Poctivě jsem tento 
postup při vnímání oné hudby dodržoval. Začal jsem mít zvláštní pocit. Jakoby se mi půda 
pod nohama ztrácela. Cítil jsem se lehkým a přestával jsem vnímat své okolí. Ocitl jsem se 
v blankytně modrém prostoru. Na spodní straně se objevil velký bílý oblak, který začal pomalu 
stoupat, a já plynul s ním. Necítil jsem žádnou zemskou tíži. Také na horním okraji tohoto 
blankytně modrého nebe se objevil malý obláček. Vlnil se ze strany na stranu jako by se 
radoval. Začal se ke mně blížit a já měl pocit, že na mě volá: „Pojď ke mně, pojď.“ 

Začal jsem počínání tohoto obláčku chápat. Je to Klárka, kterou jsem v posledních 
dnech jejího těžkého a bolestivého života přivezl s její matkou z Nezbavětic do Pražské 
Motolské nemocnice a pak již sám ve svém náručí donesl na onkologické oddělení. Druhý den 
ráno jsem dostal zprávu o jejím skonu. 

Nemohu jít k tobě, nejde to, musím se vrátit zpět. Tak odpovídal můj velký oblak, který 
se náhle zastavil a začal pomalu klesat. Malý oblak se také zastavil. Zklidnil se, a měl jsem 
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pocit, jakoby zesmutněl. Když zjistil, že můj oblak skutečně klesá, začal po chvilce ustupovat 
zpět do výšin, ve kterých se objevil. Potom jsem se probral s pocitem, že mám opět pevnou 
půdu pod nohama. 

 
Vraťme se nyní zpět do mé tehdejší skutečnosti, ve které jsem vyjádřil svůj 

tělesný i duševní stav. Nebyla to jasně modrá obloha, ale byl to velký černý tunel, ve 

tvaru podkovy, který se mi místo ní zjevil. Před ním se vznášely tři páry plně 

vybarvených kruhů o průměru přibližně 50 centimetrů. První pár, šikmo vedle sebe 

plujících na levé straně, byl sytě červený. Uprostřed druhý pár, byl oranžový a třetí 

na pravé straně zelený. Červená a zelená kola začala soupeřit. První se ke mně začala 

blížit červená. Stůj, nechoď dál, varovala. Oranžová nespokojeně zasáhla a dopředu 

už se tlačila zelená. Pojď, jen pojď, vyzývala. Oranžová opět zasáhla. Znovu a znovu 

se vše opakovalo.  

Najednou mne z tohoto neidentifikovatelného stavu mé mysli probral silný 

hřmot dupajících vojáků. Současně byl slyšet křik.  

„Alles raus, alles herunter“ (všichni ven, všichni dolů). Aniž bych byl schopen 

tělesného pohybu mimo mírné pootočení hlavou, pochopil jsem, že je prováděno 

sčítání všech přítomných vězňů. Proč se to vše dělo jsem jen podvědomě tušil. V této 

chvíli jsem ale nějakého uvažování nebyl schopen. Slyšel jsem, jak někdo dostal 

příkaz, provést kontrolu, není-li ještě někdo na horních palandách. Po nějaké chvíli 

jsem slyšel z levé strany nějaký šramot. Uviděl jsem, jak se objevila horní část těla 

hlavního zdravotníka Karla Slona, nad poslední řadou paland. A tak v naprostém 

tichu, které nastalo, pod hrozbou příslušníků SS došlo k setkání dvou párů očí. Očí 

plné síly a těch druhých očí, které signalizovaly poslední chvíle, jednoho z tisíců 

životů. V tu chvíli jsem vnímal jen hluboké ticho a rty patřící k těm prvním párům 

očí. Ty oči pochopily, že by bylo zbytečné sundat někoho dolů, aby byl jako poslední 

připočten k ostatním, když bylo zřejmé, že se již příštího rána nedožije. 

Zaslechl jsem ještě, jakoby z dálky, hlas oznamující že nahoře nikdo není. 

V tom okamžiku projela mým tělem jakási teplá vlna a já ztratil vědomí.  

Probral mne znovu dupot a křik „Schnell, schnell!!!“. Pootevřel jsem oči. Slabé 

žárovky matně prosvětlovaly temnou noc vězeňské marodky.  

V tom okamžiku jsem si vzpomněl na slova mého unterkápa. Pochopil jsem, 

že všichni, kteří byli kolem poledního na marodce spočítáni, jsou teď v noci odváženi 

do plynových komor a hned potom zpopelněni. Krematoria byla součástí plynových 

komor, nebo tomu bylo naopak. Právě jsem pochopil co unterkápo vyjádřil tím, když 

řekl: „Jsi hlupák, chceš vyletět komínem?“Najednou nastalo tíživé ticho. Mělo být 

jedinou pietou za právě odvezené vězně? 

Zase jsem upadl do hlubokého spánku. Sám na celé marodce, kde ještě před 

krátkou dobou bylo se mnou něco ke třem stovkám spoluvězňů, mezi nimiž bylo 

dost spíše zdravějších, než jsem byl já.  
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Probudil mne jakýsi šum. Když jsem znovu otevřel oči, byl již jasný den. Na 

marodku přicházeli další nemocní. Zjistil jsem, že toto moje probuzení bylo zcela 

jiné. Pocit tíživého tlaku a vysílení, jakoby se proměnil. Namísto slábnutí, jsem začal 

pociťovat, že se můj stav zlepšuje. Tentokrát to nebyl jen pocit. V tomto poznání mi 

došlo, že je to ta nejneuvěřitelnější skutečnost. 

Během dalších dvou až tří dnů jsem se již mohl opřít o lokty a přes bočnici 

nahlédnout co se tam dole děje. Měl jsem štěstí, zase přicházel jeden kolega 

k budkaři. V každé ruce nesl hrnek kávy. Když kolem mne procházel, stačil jsem 

svými vyprahlými rty zavolat zoufalým pološeptem „kafe, kafe!“ Ohlédl se po 

šeptavém hlase a uviděl část mého ramene s žadonící hlavou. Stoupl si na spodní 

postel a podal mi hrnek. Kávu jsem vypil a hrnek vracel. Počkej, řekl a podal mi ještě 

druhý. Po tak dlouhé době to byl pro mne nejen balzám, ale s každým lokem jsem se 

přibližoval zpátky k životu. Posilněn, byť tou troškou tekutiny, jsem opět usnul. 

Další den jsem se snažil své tělo procvičovat. Pomalé pohyby rukama a nohama. 

Oddych a opět pár pokusů. Po probuzení příštího rána jsem se odhodlal. Zkusím 

slézt a sehnat aspoň jednu denní dávku chleba. Připadal jsem si jako lenochod, když 

jsem svůj pokus započal. Konečně se jedna noha dostala přes bočnici na prostřední 

palandu. Musel jsem si po tomto výkonu odpočinout. Po dalších pěti přestávkách se 

konečně obě nohy dotkly podlahy. 

Pomalým šouravým krokem jsem přicházel ke stoličkám s nakrájeným 

chlebem. Při tomto jsem si uvědomil, že blízko váhy někdo seděl. Poznal jsem ho, byl 

to ten, který mi zachránil život. Ten, který při tehdejší polední kontrole - před noční 

likvidací vězňů, při pohledu do mých vyhasínajících očí prohlásil, že nahoře nikdo 

není, zřejmě s domněnkou, že se již rána nedožiji.  

Když zjistil, že přicházím z jiného směru, z árijské strany, zavrtěl nevěřícně 

hlavou. „Ty jsi ten co ležel tam 

nahoře?“ otázal se. Přitakal jsem a 

hned jsem požádal o možnost vzít si 

chleba. „Vezmi si, co chceš“ odpověděl 

„a také si vezmi kafe na zapíjení“ 

pokračoval „jinak ten chléb 

nespolkneš“. Posadil jsem se na 

stoličku a pomalu, po dlouhých dnech 

půstu, konzumoval lahodnou chuť jak 

chlebové střídky, tak i v kávě 

rozmáčených kůrek. Když jsem svou 

hostinu ukončil, vyzval mne, abych se 

postavil na váhu. Ani já, ani on jsme 

tomu nechtěli uvěřit. Na váze bylo 24,5 

kg, slovy „dvacet čtyři a půl kilo“. Toto 
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torzo v tomto okamžiku zbylo z mladého sportovce – nářaďáře. Ještě chvíli jsme si 

povídali. Spíše jsem odpovídal já na jeho otázky o osudu své rodiny. Pak jsem se 

s naprostou samozřejmostí došoural zpět ke své palandě a pracně se vyšplhal do 

třetího patra. V naprostém nezájmu o nemocné si tohoto mého počínání nikdo 

nevšímal. Tak tomu bylo ještě po další tři dny. Pátý den, když jsem se opět posilnil a 

řekl, že si jdu lehnout, mne Karel zadržel. Tady už končíš, půjdeš se přihlásit do 

budky, že jsi zdráv a chceš jít pracovat. Začal jsem mít námitky, že jsem ještě slabý. 

On ale řekl: „Mám pocit, že už zítra může být další selekce. To se ti chce doopravdy 

vyletět komínem?“ 

 

Pochopil jsem. Ten zázrak, že jsem shodou okolností přežil selekci na rozdíl 

od všech židovských vězňů, kteří se mnou v onom osudném dni leželi na marodce 

koncentračního táboru Osvětim, by se jistě už znovu neopakoval.  

Netrvalo dlouho a já znovu oblečen ve vězeňském mundůru jsem vyšel do 

jasného dne a ucítil teplo slunečních paprsků. Byl právě ranní nástup do pracovních 

komand. Sotva jsem ušel svým šouravým krokem pár metrů, přišel ke mně jeden 

starší vězeň a odvedl ke komandu, kde již stálo několik takových, jako jsem byl já. 

Nevím, zda-li jsem se již zmínil, že se o takových vězních mluvilo jako o 

muselmanech (na kost vyhublých vězních). Když bylo skončeno sčítání, prošli jsme 

bránou. Naše pracoviště bylo nedaleko tábora. Byla to rovná dlouhá, asi tři metry 

široká cesta s pískovým povrchem, mírně zapuštěná pod okolní úroveň. Každý z nás 

dostal lopatu a od našeho předáka poučení. Měli jsme se po této cestě rozestavět asi 

po dvou metrech. Dále pak opřít se bradou o lopatu a odpočívat. Uslyšíme-li heslo 

„Vén-dů“, okamžitě ho poslat dalším a začít pracovat tak, že plochou stranou lopaty 

šoupat kolem sebe, jako bychom upravovali povrch této cesty. Osobně pak kolem nás 

projde na znamení, že nebezpečí minulo. Takto jsem spolu s ostatními odpočíval po 

celou pracovní dobu. Navíc jako pracující jsme k obědu dostaly tři, ve slupce vařené 

brambory, s tou trochou řídké zálivky. Po návratu z práce pak byla čtvrtka chleba 

s kouskem margarínu a lžičkou řepné marmelády. V současné situaci mělo pro mne 

toto pracovní zařazení příznivé následky. Cítil jsem, že se den ode dne můj stav lepší. 

 

Po válce jsem se od očitých svědků dozvěděl, že toto pracoviště pro muselmany bylo 
výsledkem činnosti organizace vězeňského odboje, ve kterém byl také člen našeho svazu 
bojovníků za svobodu bratr Robert Bártek. 

 

Stalo se to asi druhý týden po tom, co jsem v tom komandu pracoval. Při 

ranním nástupu, než jsem došel na stanoviště svého komanda, byl jsem doslova 

odchycen jedním starším vězněm, velké silné postavy. Vzal mne v podpaží a se slovy 

„Teď budeš patřit do našeho komanda!“ mne přivedl k velké skupině vězňů. Podle 

hovoru jsem zjistil, že to byla směsice Čechů a Poláků. A tak jsem se dozvěděl, že 

komando má název Betonkolona-HUTTA. Pracovalo se na přípravě terénu pro 
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stavbu rozměrného odpadového kanálu pro město Osvětim. Bylo mi divné, že 

zrovna mě, v současné době tak tělesně zesláblého, nyní již 17-ti letého chlapce, 

unesli do tak zvaného těžkého komanda. Pouze jedna věc mně potěšila. K obědu 

bude zase, jak já říkal, lahodný eintopf. 

Dříve než jsme se opět po dlouhém sčítání dali na pochod, objevil se náš kápo. 

Říšský němec s označením politického vězně. Vysoký, celkem štíhlý, asi ve věku 40-ti 

let. Po příchodu na nové pracoviště se posadil do podobné budky, ve které jsem při 

mém zápalu plic u prvního těžkého komanda díky tamnímu unterkápovi prospal 

jeden a půl dne. Kápo se o nás také vůbec nestaral. K tomu byl na pracovišti civilní 

zaměstnanec firmy HUTTA. Dostal jsem lopatu a spolu s kolegou, který měl 

krumpáč, jsme pracovali na svém úseku. Měl jsem co dělat, abych svou práci stačil. 

Můj kolega mi pomohl tím, že se snažil nakopat co nejméně zeminy. 

Unterkápo, byl to ten, co mne odchytil, přijel na ručně ovládané drezíně a 

přivezl oběd. Podle mého očekávání rozdal v bílých porcelánových miskách hustou 

kaši. Po obědě a po krátkém odpočinku, jsem v již trochu lepší náladě svůj úkol plnil. 

Po návratu do tábora a po rozchodu mne unterkápo vzal sebou na blok ve 

kterém budu nyní ubytován. Vešli jsme a vystoupili do prvního patra. Octli jsme se 

v jediné velké místnosti vybavené vysokými třípatrovými palandami. Hned mi určil 

v řadě u oken druhé spodní lůžko, jako trvalé. Kolem šesté nám rozdali večerní porci 

chleba s přílohou. Byl jsem unavený a po jídle jsem se uložil jako ostatní. Byl to pro 

mne po celodenní námaze od ranního do večerního apelu perný den. Odpočíval 

jsem, abych nabral nových sil pro zítřejší den. 

Lehce jsem podřimoval. Probral mne ale šramot. Otevřel jsem oči a vidím, jak 

si kápo přisouvá k mému lůžku židli. Posadil se a chvíli se na mne díval. Pak se mne 

začal ptát. Kolik je mi roků, odkud jsem a co se stalo s mou rodinou. Sám mi o sobě 

řekl, že se jmenuje Franz Achter a je z Mnichova, že má stejně starou dceru a také 

začal mluvit o různých tématech. Moje znalost němčiny byla dostatečná k tomu, aby 

náš hovor byl celkem plynulý. Náhle jsem zjistil, že se něco děje s mou dekou. Na své 

pravé noze jsem ucítil jeho ruku. Moje ruce v tom okamžiku instinktivně přikryli mé 

přirození. Můj kápo, který se během našeho předchozího rozhovoru tvářil tak 

přívětivě se začal pokoušet prolomit můj ochranný val. Vzdoroval jsem a jeho tvář se 

začala měnit. Pomalu ale jistě brunátněla a bylo vidět, jak se na mne začíná zlobit. Byl 

to pro mne stresový okamžik. Uvědomil jsem si, že každý, nejen kápo ale i ostatní 

vězeňští funkcionáři, mohou jakýmkoliv způsobem trestat neposlušnost 

podřízených. To jsem již jednou, nejen velmi bolestně, ale i duševně prožil. Boj jsem 

proto musel prohrát. Ustupoval jsem, ale velmi pomalu, aby bylo jasno, že jsem se 

bránil. Útočník ovládl bojiště a jeho tvář se opět rozjasnila. Ještě dlouho 

prozkoumával, co a v jakém stavu v tomto jednostranně nátlakovém boji získal. Pak 

beze slova odešel. 
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Druhý den, mne po příchodu na pracoviště čekalo překvapení. Unterkápo mi 

nařídil, abych na něj počkal před boudou, kde již kápo zaujal své místo. Když se 

ostatní dali do práce, šel ještě za civilním zaměstnancem. Poté, co se vrátil, mi 

oznámil, že kápo mne ode dneška zařadil jako velitele pracovního družstva 

s povinností vypomáhat jemu, při výdeji polední stravy. A tak můj pracovní den 

vypadal takto. Procházel jsem se, nebo chvilkami postával podél družstva, které 

mělo pracoviště před kápovou budovou. Když se blížila doba oběda, objevil se 

unterkápo. Šli jsme do boudy a každý vzal jednu thermonádobu. Obešli jsme boudu. 

Tam na koleji, která vedla souběžně s trasou stavby stála, o níž jsem se již zmínil, 

ručně ovládaná drezína. Nádoby jsme naložili a unterkápo mne vyzval, abych také 

nastoupil. Uchopil páku na své straně, zatlačil a drezína se dala do pohybu. Po chvíli 

se terén začal svažovat. Pustil páku a uchopil ruční brzdu. Pomalu jsme sjížděli na 

místo výdeje stravy. Tam jsme nějakou dobu čekali, než nám ji přivezou. Dal se se 

mnou do hovoru. Nejdříve soukromého a poté mne informoval, že množství jídla 

posílají podle nahlášeného počtu komanda. Zbytek jídla, které zůstane v zaoblené 

části nádoby, bude navíc pro mne. Po výdeji oběda pak bude moji povinností umýt 

misky i nádobu na jídlo a to pomocí vody, kterou si přivezeme v druhé nádobě. 

Když přijeli a došla na nás řada, vrátili jsme prázdné a naložili plné. Tentokrát jsem 

musel i já vzít do rukou páku a pak společnou silou přivést drezínu do kopce až 

k našemu pracovišti. Unterkápo mne pochválil „Pracoval jsi ze všech sil. Tento 

způsob posilování ti pomůže, aby ses dostal do lepší kondice.  

Po této větě mi to došlo. Kápo zjistil, že moje tělesná kondice neodpovídá jeho 

představám. To bylo z jeho hlediska nutno změnit. Odpočinek s trochou větší porcí 

polední stravy a denní tělesné posilování při jízdě drezínou. Dobře si to pro sebe, 

v rámci možností vymyslel.  

A tak dochází k paradoxu. Pedofil, aby měl větší potěšení ze své zvrhlosti, byl 

strůjcem zlepšení mého zdravotního stavu. 

Uplynulo několik dní. Hned po příchodu na pracoviště za mnou přišel 

vídeňský Čech František. Potřeboval pomoc pro jednoho z nás, jménem Leo. Ten po 

návratu předešlého dne do tábora udělal nějaký přestupek a byl téhož dne potrestán 

25 ranami. Na pracoviště jej přivedli tak, že se přidržoval dvou spoluvězňů. 

Unterkápo při hlášení počtu nastoupených pracovníků požádal zástupce firmy, aby 

Leon mohl odpočívat, pokud možno v leže. Slíbil mu, že ostatní jeho pracovníci úkol 

splní. Ten s tímto souhlasil. Nyní bylo nutno, aby nemusel ležet na holé zemi a mohl 

se také přikrýt. A tak na radu unterkápa přišel za mnou. Chtěl, abych tuto záležitost 

vyřešil já. Rozhodl jsem se bez rozmýšlení. Popošel jsem kousek k boudě a postavil 

se čelem k sedícímu kápovi. „Was ist loos?!“ (Co se děje?!), zeptal se. „Wenn es ist 

möglich dann brauche ich eine Decke“ (Bude-li to možné, potřeboval bych jednu 

deku), odpověděl jsem. Chvilku se na mne upřeně díval a pak řekl „Das ist alles?“ 

(To je všechno?). „Ano prosím.“ (Ja bitte.) Kývl hlavou a znovu se začetl. Druhý den 
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ráno po příchodu do boudy se hned shýbl k lavici. Pak se otočil a v rukách držel 

deku. Dříve než mi ji podal, hleděl na mne takovým zvláštním pohledem. Jakoby o 

něčem přemýšlel. Poděkoval jsem a šel ji předat nedaleko čekajícímu Francimu, jak 

jsme mu po vídeňsku říkali. Netušil jsem, že tato událost (náhoda, či osud?) bude pro 

mne tak velmi důležitá. 

Pro nás nekontrolovatelný čas, pomalu plynul. Měl jsem již po poledním 

přídělu uklizeno. Kápo stál venku, a když jsem vyšel, řekl: „Komm mit mir.“ (Pojď se 

mnou.) a dal se na pochod. Ještě jsem stačil zachytit několik pootočených hlav a jejich 

pohledů, když jsme míjeli naše pracoviště. Bylo to poměrně daleko, než jsme došli 

k docela opuštěné části jiné větve odpadového kanálu. Museli jsme prolézat 

dřevěnými krovy pod oblým stropem, který byl nedávno betonován. Zastavil se, až 

když měl jistotu, že nás nikdo nemůže vidět. Posadil se na spodní rám jednoho 

krovu a vzal mne na klín. Levou paži mi dal za záda a uvedl mne do pololežící 

polohy. Jeho pravá ruka se dala do hry s mým obnaženým tělem. Pod nátlakem, 

odevzdán v naprosté netečnosti jsem zavřel oči. Jak dlouho to trvalo, netuším.  

Postupně jsem začal mít zvláštní pocit, který se ve mně rozléval. Navíc k tomu 

jsem začal vnímat pomalu vzrůstající mně neznámé napětí. V celém těle sílil tlak, měl 

jsem dojem, že to moje hlava nevydrží. Nevěděl jsem, co se to se mnou děje. V tom 

jsem pocítil, jakoby mi celým tělem něco projelo. Jen slabým zábleskem jsem si 

připomněl intimní příhodu z Terezína. Určitě nastal výron oné našedlé životodárné 

hmoty a s tím i útlum mého vynuceného napětí. Byl jsem tak vysílen, že jsem nebyl 

schopen otevřít oči. Jen v podvědomí jsem ještě cítil olizování a vycucávání mého 

přirození. Byl to zřejmě pro něj dosažený vrchol vzrušení, kterým ukončil svůj 

pedofilní rituál.  

Dny se stejnou náplní plynuly jeden po druhém, než se stala první, hrůzně 

otřesná událost.  

Jakoby nestačilo to vše, co jsme již museli prožít, ale i v současné době, 

v těchto podmínkách stále prožívat. Když jsme jednoho dne odcházeli do práce byl 

nám dán příkaz vpravo hleď. Bylo to několik metrů před bránou. A tak jsme se 

všichni museli dívat na dřevěnou desku opřenou o sloup brány tak, že byla ve výši 

asi jednoho metru nad zemí. Na ní leželi dva vězni tak, aby všichni pochodující do 

práce viděli jejich rozříznutá břicha po celé délce od shora až dolů, spolu s jejich 

dokonale vyhřezlými vnitřnostmi. A nad mrtvolami byl nápis: „Sie wollen fliehen!“ 

(Chtěli utéct!). 

Očividně pravá ukázka nekonečné krutosti páchané příslušníky německých 

nacionálních fašistů. Dalšího komentáře myslím není třeba.  

Ubíhaly další týdny. Byla neděle, den pracovního klidu. Přišel ke mne 

unterkápo, se zprávou, že na mne venku čeká kápo. Oblékl jsem se a vyšel před blok. 

Šel jsem s ním o několik bloků dál. Vešli jsme do budovy a po schodech stoupali až 

na půdu. Sedělo tam několik kápů. Můj pohled padl na podpůrný sloup. Visel tam 
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asi 80cm dlouhý a 4cm široký kožený řemen. Takový jako měli v holičství již za první 

republiky. Kápo těm ostatním řekl: „Das ist der junge.“ (To je ten mladík.). Poté 

ukázal na malou poličku, na které ležely dvě břitvy. 

„Einscharfen und in die Arbeit!“ (Naostřit a do práce!), řekl. Domnívám se, že 

tento nápad dostal, když v rozhovoru se mnou zjistil, že jsem se učil truhlářem. Ostré 

nářadí a ovládání ručních nástrojů bylo při tomto řemesle nutné. Mám kápům holit 

jejich trochu narostlé vlasy.  

Neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit. Co by se stalo kdybych ..........., nechtěl 

jsem to radši ani domyslet. Vzal jsem břitvu a uchopil řemen. Vzpomněl jsem si, 

když jsem byl s tatínkem za první republiky u holiče, jak si holič břitvu ostřil. Spodní 

část řemenu si trochu levou rukou přitáhl k sobě. Pravou rukou, ve které držel břitvu 

pak jejím ostřím přejížděl nahoru a po otočení břitvy zase dolů. Tento způsob jsem 

podlé mé vzpomínky při broušení použil. Pak jsem se s velkým strachem a malou 

dušičkou dal do díla. Povedlo se, i když jsem ve své hrudi cítil silné vnitřní chvění. 

Ještě dva kápové se uvolili svěřit se do mé péče. Odložil jsem břitvu zpět na poličku a 

podíval jsem se na kápa. 

„Jetzt känsst du gehen.“ (Můžeš jít.), řekl. Vyšel jsem a cestou na blok jsem 

cítil, jak mé vnitřní chvění ustává.  

Bylo to hned další neděli, když se stala ta druhá otřesná událost. Museli jsme 

nastoupit a odpochodovat na nástupiště. Nikdo nevěděl proč. Když jsme se zařadili 

k ostatním zjistili jsme, že na prostranství před kuchyňským blokem, stojí dlouhá 

šibenice. Bylo na ní osm oprátek a pod každou stála dřevěná stolička. Za stoličkami 

stálo osm mužů, odsouzených k trestu smrti. Důvodem rozsudku, byla údajně jejich 

příprava k útěku. První odsouzený musel vystoupit na stoličku před sebou, a navléct 

si smyčku kolem krku. Druhý odsouzený mu musel jeho stoličku odkopnout. Pak si 

sám musel na svou vylézt. Tak to pokračovalo až k osmému odsouzenému. Tomu 

pak stoličku podkopl jeden z asistujících katů.  

Odcházeli jsme z této popravy s vědomím, že nás opět nositelé nového 

evropského řádu přesvědčili o svém hyenismu. 

Dny i s mým údělem plynuly a pojem stávajícího času se mi vytratil. Začal 

jsem uvažovat. Když jsem nastupoval na marodku, bylo ještě chladno a poslední dva 

dny ještě sněžilo. Vzhledem k tomu, že zima v roce 1942 – 1943 byla velmi krutá a 

dlouhá, mohla být teď asi polovina dubna. Podle přibližně tam strávené doby, mohl 

být můj odchod z marodky začátkem května. Potvrzovalo to slunečné a celkem teplé 

počasí. A tak se domnívám, že asi po dvou týdnech setrvání u lehkého komanda bylo 

mé zařazení do Betonkolony-Hutta v druhé polovině května roku 1943. 

Další část prožitá v kamenném táboře Osvětim a to přibližně do konce léta 

tohoto roku, probíhala ve stejném režimu. Postihla mne pouze jedna zdravotní 

příhoda. 
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Jednoho dne jsem zjistil, že na levém boku ve výši pasu mi narostla bulka. Jak 

na ni tlačil pás kalhot, začala bolet. Bulka i bolest se den ode dne zvětšovaly. Když 

dorostla do velikosti vejce, stala se bolest opravdu nesnesitelenou. Nebylo vyhnutí, 

oznámil jsem to unterkápovi a on mě poslal na marodku. Druhý den ráno jsem tam 

tedy odešel. Na ošetřovně měli službu dva lékaři. Řekl jsem jim svůj problém a 

odkryl bok. Jeden z nich pokýval hlavou a hned mi přikázal svléknout se a ulehnout 

na operační stůl. Lehl jsem si na pravý bok a musel jsem skrčit nohy k břichu a 

obejmout je rukama, aby se kůže na boku co nejvíce napnula. Jeden z nich, se 

skalpelem v ruce mi sdělil, že je válka a proto je málo utišujících prostředků a pak 

bouli prořízl. Přes to že byl zákrok velice bolestivý, nevydal jsem ze sebe ani hlásku. 

Reagoval jsem ale tím, že než byl řez dokončen, ležel jsem na operačním stole 

napnutý jako provaz od luku. Vyškrabování a čištění vzniklé díry po hnisu, který 

postříkal i doktorovi jeho bílý plášť, jsem už ani nevnímal. Po chvíli jsem pocítil, jak 

mi do vzniklé rány vkládá cosi chladivě pálivého. Hotovo, řekl lékař a já slezl ze 

stolu. Ošetřující pak vzal obvaz z krepového papíru, dvakrát mi tento otočil kolem 

pasu a zavázal na uzel. „Du bist gut, jetzt könnst du gehen“ (Jsi dobrej řekl a teď 

můžeš jít). Oblékl jsem se, poděkoval a vrátil se na blok. 

Bylo to jednoho rána, když nám unterkápo oznámil, že se nástup do práce 

nekoná. Nikdo nevěděl co se děje. Pak přišel povel k nástupu před naším blokem. 

Objevil se německý důstojník a začal vyvolávat čísla. Vyvolaní museli předstoupit a 

ukázat své číslo. Skupina, ve které jsem byl, i já nastoupila do pochodového útvaru a 

naposledy vyšla bránou s nápisem „ARBEIT MACHT FREI“ z koncentračního tábora 

OSVĚTIM. 

Za zavřenou bránou byla připravená nákladní auta. Nasedli jsme, ale cíl naší 

cesty nám nebyl znám. Po skoro celodenní jízdě jsme přijeli ke zbytkům zbořeného 

města, který se nacházel za vysokou zdí. Po kontrole naší kolony u velké brány, která 

byla v této zdi, nám byl vjezd vojenskou hlídkou povolen. Po levé straně ulice, 

kterou jsme do této části rozbořeného města vjeli, byla souvislá stejně vysoká zeď, 

jako ta ve které byla kontrolní brána. Po pravé straně stála jen torza zničených domů. 

Po další krátké jízdě jsme opět zastavili. Ve zdi byla si pětimetrová proluka a v ní 

byla umístěna závora, střežená na obou koncích ozbrojenými vojáky. Závora byla 

zdvižena a kolona vjela na  menší prostranství. Byli jsme na místě určení. 

 

 

WARŠAVA 
 

 

Tento tábor byl zřízen hned za zdí Waršavského ghetta. Toto bylo totálně 

zničeno německou armádou, protože se obyvatelé, většinou polští židé postavili se 

zbraní v ruce na odpor proti nařízeným likvidačním transportům do různých 
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koncentračních táborů. Nejvíce jich bylo posíláno do Osvětimi – Birkenau, kde byli 

přímo z výstupních ramp odváženi nákladními auty do plynových komor.  

Po vystoupení z vozidel jsme se seřadili do pětistupů. Velitel eskorty nás 

přepočítal a spolu s doklady předal velícímu důstojníkovi tohoto pracovního tábora. 

Závora se otevřela, vozidla nastartovala, otočila se a zmizela za zdí. Na volné ploše 

zůstal mimo náš nastoupený útvar ještě jeden vězeň. Byl polské národnosti a byl 

velitelem našeho ubytovacího bloku. Po oznámení této skutečnosti dodal, abychom 

jmenovali našeho zástupce. Jednoznačně byl navržen Dr. Leo. Ten Leo, pro kterého 

jsem v Osvětimi, na žádost Franze mohl zajistit deku, jenž byla pro udržení a 

zlepšení jeho zdravotního stavu tak důležitá. Velitel bloku jej vyzval, aby s ním 

odešel do asi 10 metrů vzdáleného přízemního dřevěného baráku. Když se Leo vrátil, 

vyzval mne, abych šel s ním a ostatní za námi. Po jednom jsme vcházeli na ubytovnu, 

a já jsem si mohl jako první vybrat své místo. Zvolil jsem si lůžko v první řadě 

prostředního ze tří pruhů dvouřadých  dvoj paland. Když měli všichni své lůžko, byl 

konečně dán nástup k jídlu. Čtvrtka chleba a hrnek černé kávy po celodenní úmorné 

cestě. Dojedl jsem, dopil a hned po ulehnutí jsem usnul. 

Po ranní kávě a následném nástupu se zvedla závora a mi vyšli do 

rozbořeného města. Náš pochod skončil u zbytku částečně rozbořeného domu. Před 

ním stál na ulici malý kůň (poník), zapřažen do malého čtyřkolového žebřiňáčku. 

Jeho majitel, pán polské národnosti, nám oznámil že na tomto pracovišti má zůstat 15 

vězňů. V tomto počtu jsem byl i já. Ostatní pokračovali dál. Pohledem z ulice zůstala 

z torza tohoto domu jen delší levá část přední stěny, do výše druhého patra. Na 

pravé straně pak kratší část přední, ale i boční stěny, která byla vysoká jen necelé dva 

metry. Mezi nimi byl asi tří metrový prostor zbourán až do úrovně ulice. Z vnitřní 

strany bylo u obou zdí v patřičné výšce postaveno dřevěné lešení. V levé části, byly 

mimo žebříku, umístěny také dvě skluzavky pro postupné spouštění odbouraných 

cihel z této vysoké přední stěny. Získané cihly bylo nutno očistit od zbytků malty a 

pak naskládat po 240 kusech do sloupků. Tento sloupek se vždy naložil do 

přistaveného žebřiňáčku. Stejný náklad odváželi i další přijíždějící vozkové se svými 

žebřiňáčky.  

Polák, který měl součastně pod dozorem naše pracoviště nám řekl, abychom 

se dohodli, kdo bude pracovat na nejvyšší přední stěně v úrovni druhé patra. Teprve 

nyní jsme se pozorně podívali na zeď o tloušťce asi 60 cm, tyčící se do výše. Nastalo 

rozpačité ticho. 

 

Vzpomněl jsem si na dobu před nástupem do Terezína. Začalo to 15. 3. 1939 okupací 
naší již tak dost okleštěné republiky, německou fašistickou armádou. Hned po obsazení byl 
zakázán lidově vlastenecký tělocvičný spolek „SOKOL“. Teprve po roce jsem se dozvěděl o 
existenci židovské sportovní organizace Makabi. Přihlásil jsem se do ní a tak jsem měl opět 
možnost pokračovat v mém oblíbeném sportu. Byla to jak gymnastika, tak i cvičení na hrazdě 
a bradlech. Také skoky pomocí dřevěného můstku přes kozu, koně, švédské bedny a s pérovým 
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můstkem přes vysoký stůl. Tak jsem se mohl 
v podzimním a zimním období zúčastnit 
cvičení v tělocvičně v Dlouhé ulici v domě, 
kde bývalo kino Roxi.  

Koncem roku 1940, ve svých čtrnácti 
letech jsem nastoupil jako učedník soukromé 
truhlářské firmy. Bylo to na černo (bez 
povolení). Byla to malá dílna v Chlumové 
ulici na Žižkově. Majitel, starší bodrý pán a 
jeho asi pětadvacetiletý syn. První týden 
jsem se jen seznamoval s nářadím a s jeho 
praktickým použitím. Poté jsem již dostával 
dílčí práci, související se zakázkami. 
Pracovní dobu jsem měl od osmi do čtrnácti 
hodin. To mně umožnilo cestou domů do 
Strašnic v případě příznivého počasí, 
zastavit se na hřišti v Hagiboru. Zde jsem se 
mohl se svými kamarády ve cvičení na 
nářadí hodně přiučit. A tak jsem byl, před 
nástupem do transportu, schopen ze stoje na 
zemi, po uchopení konce obou tyčí bradel, 
pomocí sklopky a pak hmitem dotáhnout až 
do stoje o rukou. Také salto, odrazem 
z pérového můstku, letem přes vysoký stůl a 
dopadem do pískoviště jsem zvládl, spolu 
s další čtveřicí kamarádů. Na hřišti nám 

říkali „létající pětka“. 
 

 

V nastalém tichu jsem si uvědomil, že by to pro mne neměl být problém. 

„Já“, řekl jsem nahlas. Bylo rozhodnuto. Ostatní místa byla přidělena a nastal náš 

první pracovní den.  

Terezín, Birkenau – kamenný tábor Osvětim a nyní Waršava. Od tohoto dne 

jsem denně mimo neděli nahoře na holé přední zdi zbořeniny a pomocí krumpáče 

uvolňoval cihly ležící v horní řadě pode mnou. Tyto jsem pak házel tomu, který stál 

na lešení. Další cihly pak získávali tři spolupracovníci z nízkých zdí pomocí kladiv a 

majzlíků. Putování takto získaného stavebního materiálu jsem již dříve popsal. 

Neděle byla pro nás balzámem nejen tím, že byla dnem odpočinku, ale také 

proto, že jsme navíc kromě běžné stravy dostali půl čepice hodně malých a jako vždy 

ve slupce vařených brambor. 

Náš vězeňský čas plynul za stále stejných okolností. Také v tomto pracovním 

táboře několik vězňů zemřelo nedostatkem stravy a také z pracovního vysílení. Bylo 

nutno naše řídnoucí řady doplnit. A tak asi po dvou měsících naše komando doplnila 

skupina vězňů z jiného tábora z polského území. Někteří z nich, aniž by to tušili, 

přivezli sebou šatní vši, nakažené tyfem. Během několika dnů vypukla v táboře 
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epidemie, tohoto pro nás, již tak zesláblé vězně, nebezpečného onemocnění. Proto 

byla v nedaleké, menší dřevěné boudě zřízena marodka, kam začali někteří z našeho 

komanda v horečkách odcházet. Po nějaké době jsem se i já jednoho rána probudil 

s horečkou. A to i přes to, že jsem denně po návratu z práce proseděl celý večer u 

otevřených dvířek velkých kamen a své šaty i prádlo, naruby otočené, nastavoval co 

nejblíže plamenům, aby spálené vši padali na zem. Řekl jsem o své horečce Leovi, a 

pak s dalšími dvěma stejně postiženými vězni, odešel na marodku. 

Vstoupili jsme dovnitř a ocitli jsme se v malé předsíni. Po pravé straně dveře a 

proti nám další. Do volného rohu mezi nimi se vešla pouze čtvercová stolička. Na ní 

byl plechový tác se čtvrtkami chleba. Vlevo od vchodových dveří stála koupací vana, 

zřejmě získaná z některého rozbořeného domu. V té bylo tak asi 10 cm černého 

desinfekčního roztoku. Poslední místo této předsíně bylo místem, kam nemocní 

odkládali své boty i svršky. Ze dveří proti vchodu vyšel zdravotník. Byl to kamarád 

z Osvětimi. Nejdříve přijal oba spoluvězně a to zcela jednoduchým způsobem. 

Svléknout do naha a vše hodit na hromadu. Pak vlézt do vany a nechat se celý 

opláchnout houbou. Poté je poslal do druhých dveří se slovy: „Kde bude místo, tam 

si lehněte.“ Stejnou procedurou jsem prošel i já, a když jsem vešel do lůžkového 

prostoru, uviděl jsem jen holé třípatrové palandy. Byly z větší části obsazeny a 

z některých vysela přes bočnici ruka nebo noha. Z jedné z nich vysela dokonce 

polovina těla, hlavou dolů. Nikdo z  ležících nejevil skoro žádné známky života. 

Nyní mi bylo jasné, proč jsou na stoličce netknuté porce chleba. Vzpomněl 

jsem si na slib, který jsme si při rozchodu s bratrem v Osvětimi dal. Přežít tohle 

německé peklo stůj, co stůj! 

Jediné východisko v této situaci bylo, posílit své tělo. Šel jsem do předsíně, 

vzal jsem si dvě porce suchého chleba a opět se vrátil. Našel jsem si místo na spodní 

palandě, kde spal již jeden nemocný, posadil se a pomalu jsem chléb pojídal. Cítil 

jsem, jak horečka stoupá. Dojedl jsem, ulehl a během chvilky usnul. 

Než dojde k mému prvnímu probuzení na této marodce, je nutné objasnit 

přibližný čas, ve kterém k tomuto onemocnění došlo. 

Byl asi konec listopadu. Počasí bylo již zcela chladné, ale přesto ještě pěkné a 

slunečné. Zem byla poseta podzimně, žluto a červeně zbarvenými listy. Vlál větřík a 

tak nás touto krátkou cestou na marodku doprovázely další poletující listy, které se 

v této roční době ještě na stromech, stojících okolo nás, udržely.  

Jak dlouhý byl můj spánek, to netuším. Když jsem se probudil, bylo moje tělo 

rozpáleno horečkou, cítil jsem se značně zesláblý. V polovědomí jsem zaregistroval, 

že svítí slabá žárovka. Zřejmě byla noc. Po malé chvíli jsem pocítil nutkání k močení 

a to byl snad ten důvod, který mne z mého spánku probral. Ležel jsem na spodní 

palandě a i přes to, jsem potřeboval vynaložit v tu chvíli veliké úsilí, abych se dostal 

přes asi 20 cm vysokou postranici. Nakonec se mi to přeci jen podařilo a já lezl po 

čtyřech k velkému černému hrnci, určenému na moč. Potom jsem se s námahou na 
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kolenou napřímil, abych vykonal svou potřebu. Můj pohled, do té doby upřený na 

podlahu, uviděl okno a za ním sníh. Byla to asi 10-12 centimetrů souvislá vysoká 

vrstva, čerstvě napadaného, nadýchaného a krásně bělostného sněhu. 

Ten pohled mne naprosto fascinoval. Tady se naskytla příležitost, jak zchladit 

své rozpálené a žízní zmožené tělo. Opět jsem klesl na všechny čtyři a znovu lezl 

dopředu, až jsem se dostal ke stěně pod okno. Dost dlouho jsem zápasil v kleče 

klikou, než se mi podařilo okno otevřít. Ovanul mne ledový vzduch. Nevím kolik 

stupňů pod nulou bylo, ale vzhledem k tomu, že se vršek sněhu třpytil, jak tomu 

bývá duhovými barvami při velkých mrazech, myslím, že tak -10 až -15 °C. Teprve 

teď, když bylo okno dokořán jsem zjistil, jak je možné, že před ním sníh leží. Pod 

oknem bylo složeno několik nevyužitých stavebnicových dílů, z nichž byly 

postaveny taky naše táborové baráky. Poslední díl byl na úrovni okna a na něm pak 

ležela ona bělostná, do noci zářící, vrstva sněhu. Protože okno, při mé poloze na 

kolenou, bylo na úrovni mých ramen, začal jsem postupně tento sníh konzumovat.  

Bez ohledu na to, že se na mne valil mrazivý vzduch, setrval jsem u okna tak 

dlouho, dokud jsem do sebe doslova nenasoukal všechen sníh, který byl v dosahu 

mých paží. Teprve potom jsem okno co nejlépe přivřel a opět jsem se po čtyřech 

vracel zpět ke svému lůžku. 

To celé mne tak vyčerpalo, že jsem musel vynaložit doslova poslední zbytky 

sil k tomu, abych se dostal zpět na své lůžko. Jakmile se mi to podařilo a já znovu 

ulehl, tak jsem samozřejmě okamžitě usnul. Stejně jako před tím vůbec nevím, jak 

dlouhá doba uběhla, než jsem se znovu probudil.  

Po horečce ani památky. Stejně jako v Osvětimi. Jako bych znovu nabyl něco 

sil. Podařilo se mi nejen vylézt z palandy, ale dokonce se i postavit a po dvou se 

došourat ke dveřím. Pomalu jsem je otevíral a vydávali přitom vrzavý zvuk. Ten 

přinutil zdravotníka, aby vyšel do předsíňky. Když mě uviděl stát ve dveřích, trhl 

sebou. Zíral na mne, jako na zjevení. Jakoby před sebou viděl oživlou mrtvolu. Jak se 

pak vyjádřil, nemohl totiž pochopit, že se někdo z těch kteří byli na marodku přijati 

pro toto infekční onemocnění, vrací zpět. Podle jeho slov byla zatím jediná cesta 

nemocných ven a to na nosítkách pro mrtvé. Pak jsme oba vešli do jeho světničky. 

Přinesl mi hrnek toho nápoje, kterému se v lágru říkalo káva, a z jedné porce chleba 

mi udělal tenčí plátky. Zatím co jsem pomalu konzumoval podanou stravu odešel, 

aby mi opatřil boty a oblečení. Rozloučili jsme se a já otevřel dveře. Opíral jsem se 

levou rukou a boční stěnu marodky, přesahující asi jeden metr ode dveří. Opatrně 

jsem po jedné a pak po druhé noze sešel dva schody. Stejným způsobem jakým jsem 

se šoural od palandy, jsem udělal pár krůčků. Překvapen jsem zůstal stát, po sněhu 

ani památky. Ohlédl jsem se a viděl pouze pod oknem marodky složené stavební 

díly, právě do osudné výše, díky které jsem mohl životodárný sníh konzumovat. 

Teprve nyní jsem si začal uvědomovat, že se to vše stalo nějakým zázrakem. Takový 
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výkyv počasí jsem, byť ve svém mladém věku nejen nezažil, ale nikdy o něčem 

takovém ani neslyšel.  

Moje úvahy skončily. Uvědomil jsem si, že přede mnou je náš blok, ve kterém 

se opět setkám s těmi několika živými, kteří ještě zůstali z našeho původního počtu, 

po první tak osudově drastické selekci. 

MUDr. Leo Halpern byl rád, že jsem se vrátil. Viděl, jak jsem na tom s mojí 

tělesnou kondicí a tak se dohodl s velitelem bloku, že mne určí zodpovědným za 

úklid a pořádek bloku. Souhlas byl vydán a tak jsem nemusel odcházet do práce 

mimo tábor.  

Po nějaké době, se jednoho dne u závory objevilo osobní a nákladní auto. 

Všichni jsme museli odejít do hlavního tábora, do jednoho prázdného baráku. Stál 

tam důstojník a vedle něj obávaná osobní váha. Provádělo se vážení vězňů, jak jsem 

se již zmínil, tak to teď bylo prožívanou skutečností. Není divu, že v této situaci 

vznikaly třenice a snaha z této skupiny uniknout. Je nutno podotknout, že mimo 

vážícího důstojníka tam byl jen jeden voják. Když přišla na řadu naše skupina, musel 

se ujmout organizace Leon. Jeden po druhém. Sem nebo tam, určoval důstojník, 

který osobně převažoval. Postavil jsem se na váhu. Následek prošlé nemoci se 

projevil, měl jsem pouhých 27 kilo. Byl jsem tím pádem určen k likvidaci. Když jsem 

udělal asi třetí krok, směrem k určené skupině, využil Leon těchto třenic a začal 

křičet, aby byl klid. Přitom ke mně přiskočil a dal mi dost silnou facku směrovanou 

tak, že jsem ztratil rovnováhu a letěl směrem do skupiny, která měla zůstat, a tam 

upadl na zem. V nastalém zmatku této události byl důstojník rád, že na základě 

tohoto zákroku došlo k uklidnění třenic a pokračoval ve vážení. Zůstal jsem. Tak jako 

v Osvětimi, ani tentokrát mezi námi nepadlo ani slovo. Deka, nebo facka! Oba jsme 

věděli své! 

Byla to již více jak polovina doby, strávené v koncentračních táborech, když 

jsem přežil mou, již třetí selekci. Teprve nyní si ve svém vzpomínání uvědomuji, jak 

jsem vlastně v době návratu z marodky musel být vyhublý. Od té doby již uběhly asi 

tři měsíce, ve kterých jsem se zotavoval při malé námaze úklidu bloku. Proto jsem 

mohl přibrat na váze až do těch 27 kg.  

Stálou přítomností na bloku jsem se s oběma, Leem a velitelem ještě více 

spřátelil. Také ostatní spoluvězni, kteří ještě po selekci zůstali z našeho původního 

počtu při příchodu do Waršavy usoudili, abych se, vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu a s přihlédnutím k mému věku sedmnácti let, do práce nevracel. Bral jsem toto 

jejich rozhodnutí s povděkem. Získal jsem tak dostatečných sil, kterých jsem 

v pokračování dalšího času pro přežití v dalších táborech potřeboval. 

Bylo již jarní počasí. Jednu neděli přišel příkaz na mimořádný nástup. Velitel 

bloku nás vedl kolem naší marodky a po krátkém pochodu jsme zatočili do leva. 

Snad po padesáti metrech se k našemu překvapení objevila další část tábora, o které 

jsme doposud nevěděli. Bylo to několik velkých dřevěných baráků. Na prostranství 
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mezi nimi bylo nastoupeno mnoho vězňů. Přiřadili jsme se k nim. Rozhlédl jsem se a 

uviděl jsem šibenici s jednou oprátkou. V tu chvíli zahřměl, zřejmě pomocí tlampače, 

povel: „Achtung!“ (Pozor!). Všichni ztichli. Znovu se ozval hlas a oznámil, že vězeň 

číslo ..XY.. se pokusil o útěk. Za trest bude oběšen. 

Chvilku po té, se do stále, doslova mrazivého ticha, objevili nad naší úrovní 

dva vězni. Zřejmě vystoupili na dřevěné stoličky, tak jak tomu bylo i při popravě 

v Osvětimi. Jeden vězeň tomu druhému nasadil oprátku a něco mu říkal. Jak jsme se 

později, od blíže stojících dozvěděli, byli to bratři a ten co nasazoval oprátku se 

omlouval, ale odsouzený mu odpověděl, že to udělat musí, jinak by ho také 

popravili. Pak ten druhý sestoupil a svému bratru stoličku odkopl. Bratr, bratrovi. 

Vrátili jsme se otřeseni do ubytovny. 

Znovu se vše vrátilo do svých kolejí. Práce probíhala na pracovišti dál a já 

jsem pomalu nabíral sil. 

Stalo se to jedné noci, když nás velitel a Leo budili. Příkaz zněl, okamžitě se 

připravit na cestu. Byla slyšet silná palba a výbuchy. Ve Waršavě propuklo povstání, 

údajně na základě zpráv o rychlém postupu blížících se vojsk Sovětské armády. 

Proto jsme museli být co nejdříve evakuováni. Tento koncentrační tábor nesměl být 

odhalen. Leo mne poslal napřed, do velké části tábora. Měl jsem přesvědčit našeho 

kamaráda, který ležel na velké marodce, aby jí s mou pomocí opustil. On ale namítal, 

že má nateklé nohy a těžko by se mohl pochodu zúčastnit. Abych jej přesvědčil, měl 

jsem mu dát na vědomí, že po našem odchodu z tábora budou všichni, co zůstanou 

na marodce zastřeleni. Tento argument ho přesvědčil. Lůžko opustil a s mou pomocí 

vyšel. Právě jako poslední přicházela naše pracovní jednotka. Dva starší kamarádi 

vzali Löwyho mezi sebe v podpaží. Sotva jsme odešli několik metrů směrem k zadní 

bráně, uslyšeli jsme ránu za ranou. Jednoho po druhém, lůžko po lůžku, tak jak jsem 

se již zmínil, esesáci nemocné postříleli.  

Další útok na naší vězeňskou nervovou soustavu nám ještě očekával. Čím víc 

jsme se přibližovali k zadní bráně z tábora, tím větší se u ní jakoby rozlévala záře. 

Záhy jsme zjistili, že se jedná o oheň. Pod přístřeškem u této brány, hořela asi 

metrová hranice papíru. Mezi nimi jsme uviděli hořet i kartotéční karty, které s námi 

zatím od tábora, k táboru putovaly. Do této doby jsem byl stále ještě Rudolf 

Roubíček, vězeň č. 94133. Po projití této brány se úředně stanu jen bezejmenným 

číslem. 

Brána byla za námi, ale stresujících situací ještě nebylo dost. Na naší, již tak 

labilní nervovou soustavu, dopadl další úder. 

Přišli jsme na plochu asi tak velikosti menšího fotbalového hřiště. Na každém 

jejím rohu ležela k palbě připravená kulometná jednotka. V davu několika set vězňů 

to šumělo. To už je náš konec. Spálili doklady a nyní nás tu postřílí. 

Nechtěl jsem se s tím smířit. Nevěřil jsem tomu. Tolik lidí, stále jsme snad ještě 

byli lidé, i když bezejmenní. Zdůvodňoval jsem to tím, že by to snad nebylo ani 
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proveditelné. Tolik lidí v tak malém prostoru. Poprava v tak velkém množství 

v situaci, která pro němce vznikla na základě tohoto povstání, byla nemožná. 

Neustále jsem si takto urovnával své myšlenky. Navíc jsem ve svém nitru věřil, že to 

vše co jsem již prožil (spíš přežil) a co nyní prožívám, přežiji. Můj úsudek byl 

správný! 

Dlouho jsme ještě stáli na tomto prostranství, než nás po skupinkách zavedli 

do jednoho několikapatrového domu. Naše místo bylo v jednom vyšším patře na 

odpočívadle u oken. Ve svitu uličních lamp jsem zahlédl, v malém úseku části běžné 

Warszawské ulice, zmatené pobíhání německých vojáků. Stále ještě trvala střelba a 

byly vidět záblesky těchto zbraní. Trochu víc jsem se naklonil k oknu. Chtěl jsem co 

nejvíce vidět. Málem se mi to ale nevyplatilo. Třeskla rána, ale kulka která byla na 

okno vystřelena se asi zaryla do omítky. Bylo po koukání.  

O časových pojmech tohoto dění nebylo možno uvažovat. Jisté bylo jen to, že 

hned ráno, jakmile se začalo rozednívat jsme opět museli nastoupit. Na cestu jsme 

dostali hrnek a plechovou misku. K jídlu malou, částečně pootevřenou konzervu 

jakého si suchého masa. Náš zástup asi o počtu šesti set vězňů se dal na pochod. 

Slunce nám hned dalo najevo, že pro nás nebude příjemným společníkem. Byla asi 

půlka srpna. Na nebi ani mráčku. Teploměry se jistě nenudily. Šplhaly stále výš a 

výš. Nevyspalí, unavení z těch několika za sebou jdoucích šoků a z nejistoty, co nás 

ještě čeká, jsme pochodovali do neznáma. 

Vnímal jsem jen rozpálenou krajinu a nepříjemnost dopadů přímých 

slunečních paprsků. K večeru se konečně náš transport zastavil a tak jsem jako i 

ostatní, doslova padl k zemi. Okamžitě jsem usnul. Druhý den se naše tempo 

zpomalilo. Pravděpodobně proto, že jsme byli od Waršavy již v dostatečné 

vzdálenosti. Při tomto pochodu se začal ozývat můj žaludek. Vydoloval jsem kousek 

masa a pokusil jsem se ho rozkousat. Nešlo to, v ústech jsem neměl žádných slin, a 

proto jsem nemohl maso ani rozžvýkat. Abych ten kousek dostal z úst, musel jsem 

použít ruky. Uvážil jsem, že je to zbytečná zátěž a tak jsem konzervu zahodil. 

Poohlédl jsem se po ostatních a zjistil, že mnozí udělali totéž. 

Slunce pálilo stále víc. Vlekli jsme se polními cestami bez jakéhokoliv stínu. 

Ten den snad nikdy neskončí. Skončil, ale jednou tragédií. Löwy i přes pomoc 

střídajících se kamarádů, nebyl již další chůze schopen. Bylo asi po poledni. Byl 

nařízen odpočinek, během kterého byl Löwy zastřelen a v řídkém porostu několika, 

bokem stojících mladých břízek, zakopán. Nářadí obstaral doprovázející voják 

v nedalekém stavení. Další pokračování pochodu již nebylo tak dlouhé jako to 

včerejší, a tak jsme při tomto ponocování v přírodě měli delší čas k odpočinku. 

Možná, že tehdy jako první nazvali jsme tento pochod, pochodem smrti. Že toto 

nebylo předčasné označení jsme ještě netušili. Třetího dne byl náš pochod i přes delší 

včerejší odpočinek ještě pomalejší. Vysoké teploty těchto dní a stále sálající slunce 

vykonalo své. Ale i tělesný stav některých příslušníků našeho pochodu se zhoršil. 
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Skoro třídenní čas bez vody a stravy se na tomto stavu podílel. K polednímu už to 

nebyl pochod, ale stovky lidí, z nichž se někteří doslova vlekli. Před námi se objevila 

řada vysokých stromů. Šli jsme tím směrem. Z polní cesty jsme přešli na širší 

asfaltovou silnici, těmito stromy lemovanou. 

Najednou se nám zdálo, že na začátku našeho zástupu se něco děje. Byl slyšet 

jakýsi šum. Řady před námi jakoby ožily. Začaly se nám vzdalovat. Ve vzduchu jsme 

ucítily vlhkost a vůni vody. Zdálo se, že nám to přidává sil. Také mi jsme zrychlili. 

Před námi, po levé straně silnice se objevila pozvolně klesající stráň, která přecházela 

v travnatý břeh řeky. Viděli jsme, jak se celý náš zástup do ní řítí. Naše jednotka jako 

poslední. Tak jak jsme byli oblečení. Stál jsem po pás ve vodě. Sundal jsem si misku 

z provázku, který mi sloužil jako opasek a nabral jsem do ní vodu, abych se napil. 

Ale nenapil. Bylo to řídké bahno, zvířené tak velkým davem. Vyšel jsem z vody a 

vrátil se asi o dvacet metrů zpět. Ocitl jsem se jako poslední po proudu. Znovu jsem 

vešel do vody, a tentokrát jsem si nabral nezkalenou vodu a pomalu, možno říci 

jedním douškem jí vypil. 

Byla to úžasná změna. Dvojí občerstvení, jak z venčí, tak i vnitřní, na mne 

působilo opět jako balzám. Ještě jsem si do misky nabral vodu a vyšel na břeh. Zašel 

jsem ke skupině našich, která se kolem Lea uložila. Pár slov mezi námi padlo, ale 

brzo jsme usnuli. Když nás budili, bylo již slunce na pochodu za obzor. Než jsme se 

seřadili k odchodu, vodu z misky jsem dopil. Za stavu, který po této koupeli nastal, 

jsem již pochod bez problému zvládl. Opět jsme měli další noc strávit pod širým 

nebem. 

Jak dlouho ještě budeme pochodovat? Kam nás ještě povedou a čeho se ještě 

dočkáme? Stmívalo se a tak jsem si lehl na zem, uvelebil jsem se tak, že jsem pokrčil 

nohy a otočil se na pravý bok. Jen jsem tak podřimoval, když jsem za sebou uslyšel 

Leův hlas: „Rudlo, potřeboval bych si ulevit.“ a v zápětí dodal „Ale stačilo by mi to 

jen mezi stehna.“ 

Trochu mne to překvapilo. Ale v současné životní situaci, dané 

neuvěřitelnými podmínkami, nás kteří jsme již vlastně předem byli odsouzeni 

k smrti, jsem ho pochopil. Zřejmě ho k tomu vyprovokovala moje poloha. Současně 

s tím mi došlo, že tehdy když si mne kápo v Osvětimi odváděl, se všichni z komanda 

domnívali, že mne zneužíval per rektum. 

Ohlédl jsem se. Stál za mnou a tázavě se na mne díval. Souhlasil jsem. Vždyť 

jsme byli spolu již od prvních dnů v komandu Betonkolona Hutta, osudově svázáni.  

Leo si ke mně přilehl a po svém uspokojení pak poodešel ke svému 

odpočinku.  

Další a byl to již čtvrtý den, opět nebyl tak náročný a dlouhý vzhledem 

k tomu, že jsme na místo našeho cíle první části cesty do neznáma, měli dorazit 

v předem určeném čase.  
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Začínalo nám to být jasné v okamžiku, kdy se k silnici, po které jsme 

pochodovali, obloukem připojila železniční kolej. Před námi jsme uviděli nákladní 

vagóny. Když jsme došli až k nim, zjistili jsme, že je to celý vlak i s lokomotivou. 

Ten údajný klid při pochodu, náhle odezněl. Vojáci a kápové nás začali do 

vagónů nahánět. Nebylo to nikterak snadné. Nebyla tam žádná rampa a tak jsem se 

do nich musel dostat pomocí polovysokého schůdku, upevněného před posuvnými 

dveřmi, navzájem se vysazovat a vytahovat. Seděli jsme na zemi, nohy skrčené 

k tělu, aby se nás tam co nejvíce vešlo. Posuvné dveře se zavřely, závora z venčí 

zapadla. Do vzniklého šera vagónu dopadlo trochu světla malým zamřížovaným, 

vysoko umístěným otvorem. Vlak se rozjel a v tomto polotemnu, spolu se stísněným 

pocitem namačkaných vězňů, za monotónního klapotu kol vagonu přes kolejnicové 

spoje v rytmu (dam-tadam-tadam-tadam ...........dá-dá-dá) a v naprosté nevědomosti 

našeho dalšího osudu jsme upadli nejen do milosrdného, ale někteří z nás i do 

věčného spánku. 

 

Vzpomínám si, že tento rytmus jsem dobře znal již ve svém mládí o několik let dříve, 
nežli se udály tyto mnou popisované skutečnosti. Vždyť za stejného klapotu kol, avšak 
osobního vlaku, vzniklo kolem roku 1870 krásné dílko našeho hudebního skladatele Antonína 
Dvořáka. „Humoreska“. Byla to jedna z prvních skladeb, kterou jsem hrával na housle. 

 
Jízda trvala několik dnů. Pamatuji si, že ačkoliv se vlak během jízdy 

zastavoval, posuvné dveře se otevřely jen jednou. Nastal jakýsi hlomoz a křik. 

Nejdříve jsme na příkaz německých kápů museli pomáhat vyhodit z vagónu mrtvé 

spoluvězně. Bylo to několik těch, kteří již při odchodu z Waršavy byli slabší tělesné 

kondice. Při únavném pochodu a během jízdy, stále bez jakékoliv stravy a nápojů, 

následkem úplného vysílení zemřeli. Tento jejich příkaz byl pochopitelný. Pak nastal 

na chvíli klid. Netrval však dlouho. Oba dva kápové se vrátili s křikem a hrozbou, 

aby se přiznal každý, kdo má byť jen jeden zlatý zub. Jen ten dostane napít. Dva 

spoluvězni se přihlásili. Kápové vlezli do vagónu a surovým způsobem, nejen ten 

jeden zlatý zub, pomocí jakéhosi dřevěného kusu klacku vyrazili. Lépe je to snad 

vyjádřeno slovem "vymlátili". Oba dva pak dostali napít. Podle jejich zkrvavených 

úst pili s tou trochou vody svoji vlastní krev. Kápové pak s prázdnými hrnky, ale se 

získaným zlatem opustili vagon. 

V nastalém tichu vojenský doprovod zavřel posuvné dveře, závora zapadla a 

vlak se opět rozjel. Dnes s odstupem času těžko někdo pochopí v jakém stavu se naše 

nervová soustava, po tom všem, co jsme během této zastávky prožili, nacházela. 

 

V souvislosti s nelidským zacházením německých kápů si dostatečně uvědomuji, jaké 
jsme měli štěstí, že naše Waršavské komando bylo zřízeno později, než základní tábor. Také 
náš ubytovací prostor se od něj lišil. Mimo palandové části tam byla jídelna. Několik stolů 
s lavicemi v řadě za sebou. Její horní polovina byla navíc skleněná. Velitel a Leo měli pro sebe 
malý kumbálek s vyšší dvoupalandou. Také jsem se již zmínil a vlastní malé marodce. 



- 49 - 
 

Domnívám se, že v době trvání Waršavského ghetta, byla v těchto prostorách 
bezprostředně za zdí ubytována strážní jednotka německých vojáků. Tato pak po potlačené 
vzpouře obyvatel ghetta proti transportům odesílaných do Osvětimských plynových komor a 
následně likvidace celého ghetta byla jako nepotřebná odvolána.  

Shodou okolností jsem si nedávno prohlížel knihovnu. Hledal jsem mezi těmi knihami, 
které jsem ještě nečetl. Moje volba padla na knihu, na jejímž hřbetě byl název: Sláva Elsie 
Silverové od spisovatele Luise Goldinga. Po přečtení několika prvních stránek jsem zjistil, že 
se jedná o román z doby druhé světové války. Začal mne zajímat. Netušil jsem, že se děj 
tohoto románu postupně přesune do líčení života Židů Waršavského ghetta. Mimo doslova 
velmi špatných podmínek, které tam panovaly, se zde popisuje způsob, jak němečtí důstojníci 
ve vysokých velitelských funkcích využívali některé práce tamních dočasných obyvatel ke 
svému osobnímu obohacení. 

Zřejmě proto, přišel po uvolnění tohoto prostoru do Osvětimi příkaz, od některého 
z těchto hlavních funkcionářů, k urychlenému doplnění počtu pracovníků. Tak mohly, po 
dohodě s nějakou civilní firmou, opět plynout finanční výdělky, do kapes soukromých rukou. 

Proto se naším velitelem stal jeden z tamních vězňů. Práci pak řídil civilní pracovník a 
naše komando bylo na hlavním táboře, po pracovní stránce nezávislé. To byl asi ten důvod, že 
jsem po svém přežití těžkého onemocnění mohl na základě velitele Lea a se souhlasem 
ostatních spoluvězňů, zůstávat ve svých 17-ti letech na bloku a vykonávat jen drobné 
potřebné práce. 

 

Vlak se opět, tentokrát naposledy zastavil. Posuvné dveře se otevřely. 

Sluneční svit nás bodal do očí, když jsme si v naprostém klidu navzájem pomáhali 

vylézat z vagónů a pak nastupovali do zástupu. Nebylo divu, byli jsme na civilním 

nádraží. Bylo tam několik civilistů a zdálo se, že pohled na nás jim nic neříká. Asi to 

nebylo poprvé. Můj pohled padl na velkou desku na nádražní budově. Nápis mi nic 

neříkal. Město se jmenovalo Dachau. Vyrazili jsme a pochodovali běžnými ulicemi 

tohoto města. Po nějaké době jsme odbočili do postranní ulice a potom jsme došli 

k podobné bráně, jako v Osvětimi. Tato brána však patřila koncentračnímu táboru 

Dachau. 

Naše skupina vešla do tohoto tábora jako poslední a byla ubytována v jedné 

krajní místnosti přízemního kamenného domu. Velitel světnice, místní vězeň, nás 

přepočítal a vzhledem k našemu současnému stavu nám povolil ulehnout. Vzbudil 

nás až k výdeji teplého jídla a kávy. Po tak dlouhém půstu jsem tuto stravu pomalu 

konzumoval. Když byly odevzdané misky a vypita káva, bylo opět povoleno 

ulehnout, s tím že velitel světnice potřebuje dva muže na úklid. Přihlásil jsem se 

spolu s dalším. Dostali jsme vědro, hadr a smeták a naším úkolem bylo umýt 

podlahu nejen světnice, ale také část průchodu do dalších místností. Po splnění 

tohoto úkolu nám oběma přidal ještě menší porci jídla. Pak jsem zaujal své místo na 

palandě a okamžitě usnul. Druhý den po budíčku nám bylo oznámeno, že hned po 

vypití kávy máme nastoupit před budovu. Byli jsme odveleni do jednoho 

z pobočních táborů. Vrátili jsme se na nádraží. Stál tam osobní vlak, do kterého 

nastupovali civilisté. Nám byl určen poslední vůz. Zanedlouho, po krátké jízdě se 

vlak zastavil, mimo jakoukoliv zastávku. Vystoupili jsme a pokračovali po polní 
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cestě podél trati. Došli jsme k široké, pomalu stoupající stráni. Po ní jsme stoupali až 

na vrchol. Tam se nacházela mírně zvrásněná rovina. Před námi stálo několik 

přízemních dřevěných baráků. 

Dříve než budu pokračovat v dalším líčení mého pobytu v tomto lágru, je 

nutno případného čtenáře seznámit s plánkem tohoto tábora: 

 

Kaufering č.4 , ubytovací prostor tohoto lágru.  

 



- 51 - 
 

 
 

1) Vojenská posádka            7) Strážní věž 

2) Ubytovna žen    8) Ubytovny mužů 

3) Marodka     9) kuchyň 

4) Umyvárna   10) Zadní barák   

5) Vrátka   11) Rozšířená marodka   

6) Vrata   12) Pohřebiště 
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V těchto barácích po levé straně, sídlilo vojenské velitelství, včetně nevelké 

posádky. Barák po pravé straně byl prázdný. Pravděpodobně se stav vězňů v tomto 

pobočném pracovním táboře, hlavního koncentračního tábora Dachau zvaného 

Kaufering č.4, snížil. Na druhé straně bylo nutno doplňovat řídnoucí řady 

německých vojáků v době již ustupujících pod silným tlakem spojeneckých sil. 

Teprve několik metrů za těmito baráky byl plot z ostnatého drátu. Vešli jsme 

otevřenou bránou z téhož materiálu a naším počtem kolem 60 mužů jsme doplnili 

volná místa v nízkých do země částečně zapuštěných ubikacích. 

Hned druhý den  ráno jsme všichni, mimo doktora Lea, odešli na naše nová 

pracoviště.Bylo to překvapení, před námi se nacházela obrovská vybetonovaná jáma  

 

 

asi 10 m hluboká a 25 m široká. Její délku nebylo možné pohledem  zjistit. 

Terén, ve kterém se nacházela, byl mírný, řídce zalesněný kopec, který se z pravé 

strany od nás pozvolna svažoval. 

Část této, zřejmě budoucí výrobní haly zbrojního průmyslu byla již zakryta 

obloukovým, betonovým stropem jehož síla na bočních stěnách byla asi okolo dvou 

metrů a ke středu se zvyšovala až k pěti metrům. V místě našeho pracoviště byla již 

spodní část do výše dvou metrů hotová. Nad ní se pak do potřebné výšky tyčila 

železobetonová konstrukce z tyčí o průměru dvou centimetrů. Tato pak byla 

zastřešena dřevěným obložením, pokrytým térovou isolací. 

Civilní zaměstnanec do jehož úseku jsme byli zařazeni nám začal přidělovat 

pracovní úkoly. Nejdříve ukázal do vrcholu stropní konstrukce a řekl, že je tam 

umístěna ohebná hadice o průměru 20 cm, kterou proudí betonová hmota. Touto 

hadicí je nutno posunovat tak, aby se hmota nehromadila na jednom místě. Před tím 

je nutné informovat další pracovníky, kteří budou stát níže aby pomocí elektrických 

vibrátorů beton zhutňovali. Ostatní pak mimo jiné budou zajišťovat výrobu betonu. 

Když se zeptal  kdo půjde nahoru, obrátilo se na mne několik kolegů. „Ty to 

Rudlo tam nahoře zvládneš, viď ?“ vyslovil se jeden z nich. Přihlásil jsem se tak jako 

již tenkrát ve Waršavě. Proplétal jsem se mezi tyčemi a mířil k místu, kde byl vidět 

konec upevněné hadice. Tato byla ukončena ocelovou obrubou se dvěma z obou 

stran proti sobě, připevněnými úchytkami. Když jsme byli všichni na svých místech, 

kompresor začal chrlit beton. Přesto, že tlak na jejím konci nebyl tak silný, byla 

manipulace s ní za podmínek, kdy jsem měl pod nohama místo pevné půdy jen 

čtverce vzniklé překřížením konstrukčních tyčí o velikosti 50 cm náročná. Na výšku 

byly tyto rošty propojeny asi po 60 cm, proto tento pracovní post vyžadoval jak 

pozornost tak i soustředění. Stačilo malé zaváhání a mohlo dojít k mému zranění. Po 

skončení směny jsem měl problém proplést se zpět na pevnou zem. Moji 

spolupracovníci, když viděli v jakém jsem se vrátil stavu a pro něž jsem byl stále 

benjamínkem (stárli se mnou) i když jsem měl v té době ani o tom netuše, již 18 let se 
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po mé zkušenosti dohodli, že se jich několik se mnou bude střídat. Ten den ještě 

nikdo netušil, že to vše bude jinak. 

Po návratu do tábora byl zavelen nástup před kuchyní. U výdejního okna stál 

asi čtyřicetiletý německý poddůstojník. Každý z nás dostal dvoudílné plechové 

nádobí, které nazývali ešus. Spodní díl hlubší s odklopným držákem, který před 

odklopením přidržoval vrchní užší díl. Do tohoto vrchního dílu jsme dostali polévku 

a do spodního dílu nějaké teplé jídlo většinou z brambor. Po konsumaci jsme si 

v umývárně v dlouhém, plechovém žlabu se studenou vodou omyli přidělené 

nádoby. 

Druhého dne při ranním nástupu do práce  se u nás zastavil nám neznámý 

mladý muž, oblečený v polovojenském oděvu a ukázal na mne. Nařídil mi abych se 

dostavil k veliteli tábora a ukázal na další přízemní barák, který stál asi 20 m za 

kuchyní. Zatím co pracovní komando opouštělo tábor, já odcházel splnit toto 

nařízení. 

Když jsem vstoupil uviděl jsem uprostřed prázdné místnosti na velkém stole v 

polosedě a v polostoje atletickou postavu asi třicetiletého důstojníka, stejně perfektně 

oblečeného, včetně naletěných vysokých bot tak, jako  byl  Mengele v Osvětimi, když 

na rampě po příjezdu poslal na smrt moji maminku a obě sestry, včetně všech dalších 

účastníků tohoto transportu, mimo mne a práceschopných mužů. 

Jako by mi přeběhl mráz po zádech. Neměl sice v ruce jezdecký bičík ale jeho 

lhostejná tvář měla v sobě cosi lstivého. Postavil jsem se před něj, sňal vězeňskou 

čapku a hlasitě se ohlásil: 

„Herr Lagerführer Heftling nummer Vierundneunzighundertdreiunddreizig, 

meldet sich zu Befehl“ (Pane veliteli lágru, vězeň číslo 94133 se hlásí na Váš rozkaz). 

Chvíli se na mne díval a pak řekl: „Budeš se starat o pořádek v táboře ve všech 

směrech, chci tu mít naprostý klid. Rozuměl jsi?“  

„Ja wohl“ odpověděl jsem. 

Tentokrát se jeho tvář změnila. Pobaveně se usmál a dovolil mi odejít. 

 

Teprve nyní, kdy popisuji průběh mého pobytu v koncentračních táborech za druhé 

světové války v letech 1942-1945 a došel až k tomuto setkání a mé odpovědi jsem podle 

slovníku zjistil, že význam těch dvou slov je vlastně kamarádsky vyslovený souhlas. Proto ta  

změna jeho tváře.  

 

Když jsem se vrátil do přední části tábora,byli již ostatní na cestě ke staveništi. 

Čekal tam jen onen neznámý vězeň, odvedl mě dost neochotně do krajního – prvního 

ubytovacího přístřešku. Ten byl obydlen těmi vězni, kteří na pracovišti byli veliteli 

družstev. Vzhledem k tomu, že se mnou málo komunikovali, měl jsem za to, že to 

jsou árijci. Později jsem se dozvěděl, že tento neznámý vězeň byl jakýsi prominent, 

říšský Němec. 
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Čas běžel a tak moje činnost probíhala v každodenní prohlídce všech 

přístřešků, kontroly složených dek, popřípadě úpravy některých z nich. Po příchodu 

komanda z práce vyhlásit a organizovat nástup k výdeji stravy. Ve zbývajícím čase a 

to podle počasí jsem se pohyboval po táboře,  nebo byl ve svém přístřešku.  Jednou,  

k polednímu na mne zavolal post od branky, že mám jít před velitelství a hlásit se u 

velitele tábora. Když jsem vyšel, uviděl jsem uprostřed plochy mezi baráky, 

skupinku postav se skloněnými hlavami. Přišel jsem blíž a poznal, že zády ke mně 

stojí velitel. Jak jinak než ve své parádní uniformě. Po jeho boku stáli dva němečtí 

vojáci. Před nimi  byla díra, ve které jsem zahlédl dva vězně a to jen od pasu nahoru. 

Jeden z vojáků mne uviděl a velitele upozornil.To jsem již skoro došel na místo. 

Velitel se poohlédl. Byl jsem kousek od něho a chtěl jsem se mu ohlásit. Mávl rukou 

jako, že je to zbytečné a otočil se ke mně. Upřeně se na mne podíval a pak s veselým 

úsměvem ale ještě se lstivějším zábleskem v očích, než-li při našem prvním setkání 

řekl: 

„ Na komm und steig herunter“ (Tak pojď a slez dolů) 

Přede mnou byla dost veliká díra Odhadem asi 160 cm široká, 260 cm hluboká 

a skoro 3 m dlouhá. Když jsem slézal po žebříku zjistil jsem, že je vykopána 

v normální hliněné zemině. U levého kraje této jámy, směrem kde stál nahoře velitel, 

bylo lešení vysoké asi 180 cm pokryté dřevěnou deskou. Na ní stáli oni vězni, které 

jsem při mém příchodu zahlédl. Oba dva měli lopaty, zatím co já na dně této jámy 

měl mimo lopaty také krumpáč. Pochopil jsem. Zeminu po mé pravé straně nakopat 

a pak vyházet na plato. Já měl stačit na to abych oba dva stále zásoboval. Podkopal 

jsem si kus hliněné stěny u země a pak shora srazil krumpáčem. Asi ve čtyřiceti 

centimetrech výše se po celé šíři podkopaného vše sesunulo. Začal jsem zeminu 

vyhazovat na lešení. Oba moji spoluvězni v odhazování pokračovali. Zásoboval jsem 

je natolik až  jsem musel přestat,  jinak by zemina napadala zpět do jámy. Nakopáno 

jsem ještě měl a tak jsem se narovnal, opřel si bradu o lopatu, pozvedl hlavu a díval 

se přímo do očí veliteli, který mne sledoval. Naše oči se střetly, ale neuhnul jsem. 

Napadlo mě, že by to mohl pokládat za drzost, když úsměv z jeho tváře zmizel. Ještě 

jednou jsem naházel celou hromadu a začal jsem si nakopávat zem do zásoby, když jí 

bylo dost, opřel jsem se opět o lopatu a podíval se nahoru. Na novou hlínu tam ještě 

nebylo místo. Znovu jsem se podíval veliteli do tváře. Také on se na mne díval. Po 

chvilce řekl: 

„Jetzt könnst du hinaufsteigen“ (Teď můžeš vylézt nahoru) Po těch slovech se 

otočil a odešel. Měl jsem pocit, že když mne z této práce propouštěl, měl ve tváři 

zklamání. Řekl jsem si, že to asi nebylo z jeho hlavy. Někdo mu k tomuto dal podnět. 

Tušil jsem, že by to mohl být onen mě stále neznámý říšský Němec v polovojenském 

obleku. 

Jednou, když jsem se pozastavil u výdejního okna jsem zjistil, podle hovoru 

dvou kuchařek, že mluví maďarsky. „Hat én is beszelek magyarul“, ( Já také mluvím 
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maďarsky), řekl jsem do otevřeného okna. Obě se hned se mnou daly do řeči, starší 

z nich byla Maďarka Mimi, mladší pak Rumunka Bea žijící u maďarských hranic, a 

proto také tohoto jazyka znalá. Tak jsem měl možnost občas se na krátkou dobu 

zastavit a navzájem se o svých dosavadních životech dozvídat. Mimo jiné také o 

jejich šéfovi, zařazeném na tuto funkci do tohoto tábora po zranění na frontě. Podle 

jejich mínění byl rozumný a měl snahu získat do kuchyně tohoto tábora co nejvíce 

potravin. 

Jednoho dne jsem od něj dostal příkaz, že po výdeji stravy se nikdo nesmí 

zdržovat blíže k hlavní cestě a musí zůstat až za první řadou našich přístřešků.  Při 

nástupu k výdeji stravy jsem všechny na tento příkaz upozornil. 

Pak došlo k překvapení, otevřela se brána a do tábora vešlo za doprovodu 

ženy ve vojenském stejnokroji asi kolem šedesáti žen.  

A tak jsem byl jediný, kdo mohl stát v této době před úrovní našich ubikací, 

jen za nízkou strouhou, která mne dělila od pomalu postupujícího zástupu žen. 

Z jejich tlumeného hovoru jsem poznal, že jsou to Maďarky. Po několika dnech, kdy 

oba příslušníci německého vojska zjistili, že se nařízení striktně dodržují od své 

přítomnosti upustili. 

Uplynulo několik dní, když se na levé straně zástupu v pěticích, která byla 

skoro poslední objevila asi patnáctiletá dívka. Její řada došla až na moji úroveň a 

pozastavila se. Díval jsem se jen na ni. Líbila se mi.Měla na sobě, tak jak i ostatní, 

civilní šaty z tmavomodré látky do poloviny lýtek. Nemohl jsem se od té mladé, 

hezké tváře odtrhnout. Jako by to tušila nebo i ze zvědavosti pootočila svou hlavu a 

pohlédla na mne. Pak ji ale rychle vrátila zpět. Jako by ji někdo napomenul. Současně 

se její řada posunula vpřed. 

Ten její pohled, byť trval jen chvilku, jsem intenzivně zachytil. Najednou jsem 

pocítil něco zvláštního.  

Něco se v mém nitru začalo odehrávat. 

Něco, co jsem ve svém mladém životě nepoznal. 

Něco, co se nemohlo s mým rozechvěním po letmém polibku na marodce 

v Terezíně porovnávat. 

Byl to snad první záchvěv skutečné lásky? Byl jsem z toho zmatený a bylo to 

vůbec možné? Po tolika tragédiích a útrapách od okamžiku, kdy naše rodina dostala 

dne 13.7.1942 povolání do transportu? 

A snad právě proto! Vždyť jsem ve svém mladém životě zůstal sám. Věděl 

jsem nejen o smrti  obou rodičů a sester, ale i o té skutečnosti, že v tomto 

vyhlazujícím systému nemůže nikdo z mých příbuzných, vesměs staršího věku, 

přežít. 

Jaká to byla síla, že mě ten pohled dal poznat onen zvláštní pocit, který se 

v mém nitru tak naplno uchytil? Ne, nebyl to jen záchvěv, bylo to neuvěřitelné. Byla 

skutečná!  
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Tak skutečná, že jsem se poprvé a bohužel i současně naposled ve svém životě 

doopravdy zamiloval. 

Druhý den dopoledne jsem se při své obchůzce zastavil u kuchařek. Požádal 

jsem je v souvislosti s mým prožitkem o informaci. Mimi se pousmála a pak mi 

sdělila, že se jedná o Kateřinu Polákovou v její rodné řeči Kato, která tam byla 

internována s maminkou a mladší sestrou. Hned jsem jí požádal o papír a tužku. Na 

ubikaci jsem malý kousek papíru odtrhl a napsal svůj první vzkaz: 

 Kató te vagy egy nagyon szép lan. (Katko ty jsi velmi hezká dívka.) Psaníčko 

jsem měl připravené, ale Katka se na levé straně neukazovala. Její matka se asi bála, 

že by mohlo dojít k nějakým nepříjemnostem. Pak se přece jen na kraji řady, Katka 

objevila a tak jsem jí mohl svůj lístek předat. 

Po několika dnech, pojem o času zpětně v takovém prostředí nelze odhadnout 

jsem viděl, že Katka má v ruce kousek papíru. Podařilo se mi odpověď převzít. Po 

ukončení výdeje jsem si na ubikaci složený papírek otevřel a četl: Köszönom az 

leveletbol, te is tetzik nekem.  

(Děkuji za dopis, také ty se mi líbíš.) Její odpověď mne potěšila. Tak začala 

naše drobná korespondence  vždy po nějakém čase pokračovat. Miloval jsem jí a 

chtěl jsem pro ní něco udělat. Mimi jsem se zeptal nebude-li mít jejich šéf námitek, 

když jí požádám o kousek chleba a také drobné množství různých ingrediencí. Již 

předem mi řekla, že to nebude problém a hned se zeptala co budu potřebovat. Měl 

jsem to již promyšleno a tak jsem jí řekl, že bych si pro ty potraviny přišel až zítra 

dopoledne. Chtěl jsem aby mohla Katku upozornit na to, že má být určitě při výdeji 

stravy na levé straně. Druhý den jsem mimo krajíce chleba v šíři tak asi 1,5 cm napříč 

hranatým chlebem, požádal o jednu větší, syrovou bramboru, trochu tuku na 

smažení, kousek margarínu (náhražka másla), med a nějaký malý špičatý nůž. 

Nejdříve jsem si z brambory nařezal čtyři tenké plátky a z nich vyřezal 4 cm 

dlouhé a 2 cm vysoké zábradlí. Rozdělal v kamínkách, zvaných Bubínek, oheň a ve 

víčku ešusu toto z obou stran lehce osmažil. Po té jsem uprostřed krajíce vyřezal o 

něco menší čtverec než bylo zábradlí do hloubky asi půl cm. Jamku jsem vymazal 

margarínem tak, aby med, který jsem tam rozetřel nemohl do střídky pronikat. 

Margarínu mi ještě trochu zbylo a tak jsem ho použil k vymazání ke studánce z kratší 

strany jako pěšinku. Nakonec jsem špičkou nože nařízl chléb pro zábradlí vedle 

studánky a toto zasunul. Podařilo se. 

Ten den při výdeji stravy ženám, které chodily na stravu až po mužích jsem 

opět stál na svém místě a čekal až Katka dojde na mou úroveň. Udělal jsem krok a 

svůj dárek jí  předal se slovy: 

„Fog meg“ ( Vezmi si to) 

 

Dobře to dopadlo a já se zase vrátil na své místo. Alespoň něco jsem mohl pro 

Katku udělat. 
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Byl běžný pracovní den když se naši po směně vrátili do tábora. Přišel ke mně 

jeden z těch, spolu s kterými jsem svůj osud sdílel již od mého účelového únosu do 

komanda Betonkolone-Hutta. Na obou chodidlech měl ovázané nějaké staré hadry. 

Jeho boty byly tak zničené, že se mu během směny úplně rozpadly. Zeptal se mne 

zda-li by bylo možné abych mu nějaké boty sehnal. Odvětil jsem mu, že se o to 

pokusím, ale potřebuji znát jeho velikost. Měl stejnou jako já. Ještě jsem mu řekl, že 

dnes už s tím nic neudělám. Řekl mi, že to nevadí, protože jej Leo vzal na marodku 

jako pacienta. 

Po výdeji stravy jsem zašel za Mimi a řekl jí o tom co se mému kolegovi 

přihodilo. Od ní jsem se dozvěděl, že její šéf mimo kuchyň má také na starosti 

výstrojní materiál. Když skončila v kuchyni a šla z tábora, požádala posta u vrátek 

aby mu vyřídil její vzkaz, že s ním potřebuji mluvit. 

Hned druhý den dopoledne skutečně přišel a tak jsem jej požádal o pomoc. 

Vzal mě s sebou do skladu, který se nacházel z boční strany velitelství. Tam byl 

dostatek obnošených bot jakož i dalších výstrojních součástí. Boty jsem zkoušel až 

správnou velikost našel. Šéf, kterému jsem poděkoval mávl jen rukou a řekl, že již 

zpět do tábora nepůjde. Šel jsem tedy přímo na marodku. Leo byl rád, že se mi 

podařilo boty tak rychle sehnat a podotkl, že udělal dobře když mne doporučil 

veliteli tábora. Určit někoho k zajištění pořádku a klidu v táboře. Tím se mi potvrdila 

moje domněnka, že to byl právě Leo, který mne do tohoto postavení navrhl. 

 

Po válce jsem se s uživatelem obstaraných bot setkal. Bylo to na podzim roku 1945 u 

zaobleného domu na rohu Lazarské a Jungmannovy ulice. Šel proti mě se svou dívkou, kterou 

si vedl v podpaží. Pozdravili jsem se a chvilku zastavili. Otočil se ke své dívce a řekl jí do 

slova „To je ten co mi zachránil život“. Usmála se na mne a lehce kývla hlavou,  jako by snad 

chtěla poděkovat. Znovu jsme si řekli ahoj a šli jsme každý dál, svou cestou. 

 

Opět plynul čas a já přemýšlel o tom, že bych mohl pro Katku něco takového 

zopakovat. Mimi mne nejen vyslechla, ale byla ráda, že to Katku nejen potěší ale 

bude si spolu s její sestrou přilepšit. A tak jsem stvořil další dílko. Nebyla to 

studánka ale uprostřed krajíce bylo vyřezané srdce vyplněné marmeládou z červené 

řepy. Mimo plůtku zhotoveného do trojúhelníku bylo na zbytku krajíce, pomazaném 

margarínem, položeno na levé straně také z brambory vyřezané a osmažené, 

písmeno K a na pravé straně písmeno R. Předání předem oznámené bylo opět stejné. 

I tentokrát přišlo na lístečku poděkování. 

Několik dnů na to mne post od vrátek zavolal. Když jsem k němu vyšel, poslal 

mě k menšímu nákladnímu vozu. Ten stál na konci levého baráku, ve kterém byly 

ubytovány ženy. Řidič, který již byl v autě mi řekl, abych si nasedl a hned se rozjel. 

Přijeli jsem do Dachau, projeli pár ulic a v jedné jsme zajeli do dvora větší budovy. 

Řidič odešel do domu a já čekal v kabině auta, když se vrátil řekl, abych otevřel 

zadní čelo a vylezl nahoru. Pak jeden zaměstnanec, zřejmě pekárny, přitlačil velikou 
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drátěnou klec na kolečkách  plnou tmavého, hranatého chleba. Právě takového, ze 

kterého jsme čtvrtku dostávali ke kávě. Chléb mi pak po jednom házel a při tom 

počítal. I já jsem ho pro jistotu při ukládání počítal s ním. Když bylo naloženo slezl 

jsem a zavřel zadní čelo auta. Po té jsem si sedl k řidiči, který se mi zeptal kolik kusů 

chleba jsem převzal. Řekl jsem mu počet a on se podíval do dokladu, který držel 

v ruce. Kývl souhlasně hlavou, nastartoval a vrátili jsme se zpět tam, odkud jsme 

přijeli. Řidič, než odešel mi řekl abych vylezl na vůz a čekal. Po návratu s sebou 

přivedl dva vojáky. Chléb jsme složili, korbu jsem zavřel, a protože se o mne nikdo 

nezajímal vrátil jsem se zpět za vrátka z ostnatého drátu. 

Přehoupl se na trůn Nový rok 1945. I k nám se dostaly zprávy o postupu 

spojeneckých vojsk na všech frontách. Důstojník, velitel tábora, se kterým jsem se 

osobně dvakrát setkal, měl údajně odejít. V chodu tábora se nic neměnilo. Jednou, 

když jsem konal svou obvyklou prohlídku, stál u výdejního okna šéf.  Mávl na mne, 

abych k němu přišel. Zeptal se jestli nejsem cukrář? Zřejmě se dozvěděl jak a co jsem 

pro Katku udělal. Mimi k tomu dodala, že o tom našem románku ví nejen jejich 

dozorkyně, ale i někteří vojáci z posádky. Odpověděl jsem, že jsem nevyučený 

truhlář. Šéf zakroutil hlavou a řekl, že mohu ještě něco takového udělat. Mimi pak 

naznačil aby mi dala vše co budu potřebovat.  

Měl jsem to již v hlavě vymyšleno. Požádal jsem o celý chléb a další 

pochutiny, potřebné k vytvoření zahrádky s altánkem. K tomu ještě o nějaké nože a 

také menší, plechový hrnek potřebný k osmažení bramborového nábytku. Chléb byl 

asi 18 cm dlouhý, 10 cm široký a 8 cm vysoký, upečený z tmavého, tuhého těsta. Dva 

dny jsem pracoval na modelu zahrady obehnané 4 cm zdí se třemi vystupujícími 

sloupy ve třech rozích. Ve čtvrtém pak bylo nutno ponechat zastřešení altánku o 

čtverci 5 cm, propojeného se zadní a pravou, boční stěnou zahrady. K tomu bylo 

nutno postupně odřezávat a vyřezávat chléb tak, aby odpovídal mé představě. 

Rovina zahrady byla asi 2 cm od spodní kůry chleba. Ještě bylo třeba vyřezat vchod 

do zahrady. Ten byl uprostřed přední stěny v gotickém provedení, vyplněný 

dvojdílnou mříží opět s písmeny K a R do této zapracovaných. 

Když byl základ hotov, došlo k dalším úpravám. Zahradu jsem pomazal 

margarínem, mimo pěšinky od vchodu až k altánku. Na třech sloupech a na střeše 

altánku jsem vyhloubil menší jamky a do nich vsadil čtyři kouličky ze směsi tuku a 

krupicového cukru. Zbylo mi jen vyřezat z brambor dvě půlky mříží s písmeny, 

stolek o rozměru 12x12 mm a vysoký 10 mm, dvě lavice odpovídající velikosti  

stolku, jedna 2,5 cm dlouhá a 2 cm druhá. Také ještě židličku 8x8 mm. To bylo na 

celém výrobku to nejtěžší. Zbývalo tento nábyteček osmažit, aby se zpevnil a do 

altánku usadit. Dílo bylo hotovo a předáno. Tentokrát pomalu a v klidu tak, že 

zahrádku převzala její matka. Domnívám se, že můj výrobek zůstal v kuchyni, 

protože spolu s jídlem ho nebylo možné na ubytovnu, odnést. Odnesla jej pak po 

směně Mimi. Lístek, který jsem od Katky dostal, byl větší než obvykle s velmi 
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pěkným obsahem. Po několika dnech jsem Katce poslal běžný formát s krátkým ale 

výstižným textem „Miluji tě. Rudla“ Samozřejmě v maďarštině, jak jinak. 

Tento poslední dárek pro Katku rozvlnil hladinu zájmu o náš ojedinělý, 

platonický románek. Po několika dnech po předání tohoto dárku mne Mimi zavolala. 

Šéf by byl rád, kdybych byl ochoten stejnou zahradu s altánkem vyhotovit osobně 

pro něj. Řekl jsem, že to není problém až na jedno. V brance bude mříž bez písmen. 

Kopii jsem mu udělal. 

Uběhlo pár dní, když mne Leo zavolal, že mají v ženském táboře nemocnou. 

Dal mi do rukou brašnu se zdravotními potřebami. 

Dveře do jejich baráku byly otevřeny. Vešli jsme a zastavili hned u prvního 

lůžka. Leo vyndal  z brašny své potřeby. Podal mi hrnek s tím, že mám přinést vodu, 

ale že tam mám počkat. Teprve nyní mi došlo, že tam za mnou přijde Katka. Bylo to 

smluveno, abychom se mohli sejít. Než jsem došel těch několik metrů do umývárny, 

která byla přímo v jejich ubytovně rozlilo se v mém těle jemné chvění.  

 

Moje první láska, moje Katka bude na malou chvilku se mnou.  

Budu jí moci bez papírku říci, že ji miluji.  

Budu mít možnost ji  obejmout a políbit. 

Budu ji mít ve svém náručí. 

 

Přicházela. Sledoval jsem jí. Srdce se mi rozbušilo. Co jí v tom krátkém 

okamžiku řeknu. V mé hlavě byl zmatek. Každým krokem, kterým se blížila se moje 

chvění zvyšovalo. Poslední krok.Byla u mne. Hrdlo se mi sevřelo. Nebyl jsem 

schopen jediného slova. Objal jsem ji. Políbili  jsme se. Byla to snad jen jedna jediná 

vteřina. Netušil jsem, že tak nádherný pocit touhy, štěstí a lásky dovede naplnit celou 

moji bytost takovou silou. Měl jsem pocit, že omdlím. Odstoupila, tiše řekla už 

musím jít. Otočila se a odcházela. Díval jsem se za ní. Bylo mi to líto, že se zas 

budeme občas vídat jen u výdeje stravy. Natočil jsem trochu vody do hrnku a vrátil 

se k lůžku údajné nemocné. Leo zavřel brašnu, podal mi ji a řekl: Je čas se vrátit. To 

vše pro nás udělali nejen spoluvězni, ale také někteří členové vojenské posádky. 

Čas opět popoběhl, když se na scéně zase objevil onen mě stále neznámý 

vězeň a hned dal najevo, že důstojník, velitel tábora, který mne určil do mé funkce 

byl odvelen. Mám se proto jít hlásit novému veliteli, kterým se stal velitel vojenské 

posádky. Zeptal jsem se jak jej mám oslovit. Řekl mi, že se jmenuje Kaposbauer. 

Vyšel jsem z tábora a šel k velitelství. Zaklepal jsem na dveře. Vojákovi, který otevřel 

jsem řekl, že se jdu hlásit veliteli. Odešel. Za chvíli se dveře znovu otevřely a vyšel 

menší asi padesátiletý, obtloustlý pán s dlouhou fajfkou v ústech. Vyndal ji z úst a 

zeptal se co chci. Oslovil jsem jej „Herr Kaposbauer“ ( pane Kaposbauer), ale než 

jsem se mu stačil ohlásit rozkřikl se: „Was ? hau ap!“ (Co? vypadni !) Překvapil mě 

ten tón. Otočil jsem se a odešel zpět do tábora. Pak mi to došlo. Vždyť to přeloženo 

znamenalo Kápo-sedláků. Také způsob jak se zbavit protivníka, ale zmýlil se. 
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Dál šlo vše tak jako dřív až nastal den, který v táboře nikdo nečekal. Z práce se 

vrátilo několik vězňů s vysokou horečkou. S nimi přišla zpráva, že i v jiných 

táborech, jejichž vězni na této stavbě  pracovali jsou nemocní. Bylo konstatováno a 

později i potvrzeno, že jde o skvrnitý tyfus. Leo mne hned určil svým pomocníkem 

(vzhledem k tomu, že jsem již touto chorobou v jiné podobě prošel). 

Ihned se dělalo opatření. Před první řadou ubikací, směrem k marodce se 

z ostnatého drátu postavil plot. Také hlavní ulice se mimo asi dvou metrů od 

vchodové brány oplotila. Jak již bylo dříve napsáno, že v táboře byla pouze malá 

marodka bylo nutno nemocné položit na zem jen na jejich deky donesené 

spolubydlícími sousedy z ubytoven. Velitel posádky, informovaný  o celé situaci, 

opatřil dřevěný dvoukolák s nízkou oboustrannou korbou a dal ho přistavit k bráně. 

Druhý den ráno byly dva nemocní mrtvi. Vzhledem k tomu, že velitel 

posádky jejich odvoz nezajistil, mne Leo požádal abych je odvezl. Řekl. že asi 20m 

pod barákem, kde jsou ubytovány ženy je u osamělého stromu vykopaná jáma. Do té 

je nutno zemřelé uložit a posypat nehašeným vápnem. 

Vozík jsem přitáhl co nejblíže a za pomoci jednoho nemocného, který byl 

schopen jsme oba zemřelé naložili. Jeden z nich byl jen v kalhotách a pohled na jeho 

hruď, kde na jeho kůži byly skvrny žluté a zelenofialové barvy byl otřesný. Vzal jsem 

za oj této káry a začal po tomto, zvolna klesajícím terénu, oba mrtvé na jejich 

poslední, nedůstojné místo odvážet. Podjel jsem k jámě  ze spodu a musel jsem ji 

otočit bokem tak, aby mi kára při naklonění nesjela ze svahu, spolu s mrtvými.  

Zemřelé jsem pak dostatečně posypal. Zpět do tábora jsem se vracel kličkujíc po 

stráni. Kára byla natolik těžká, že přímo byť jen mírně stoupajícího svahu bych ji 

nevytáhl. 

Bylo to po několika dnech, když jsem si uvědomil, že ženy již k výdeji stravy 

nechodí. Co se stalo? Byly snad kvůli tomu infekčnímu onemocnění v táboře 

přemístěny? To už mou Katku neuvidím? Tuto myšlenku jsem přeci nemohl a ani 

nechtěl přijmout. Kde ji budu hledat? Z těchto mých úvah mne vyrušil velitel 

posádky, který se objevil u plotu marodky. Nařídil mi, abych provedl práci, která 

nesouvisela s mojí zdravotnickou činností. Tuto jsem mu odmítl s tím, že v současné 

době jsem příslušný pod zdravotní službu a vrátil se ke své práci s nemocnými. Již 

další den jsem opět plnil úkol hrobníka a do jámy uložil další oběť této nemoci. 

Asi po dvou až třech dnech se zase u plotu objevil velitel posádky. Tentokrát 

nebyl sám, přišel s ním důstojník s vysokým hodnostním označením zdravotní 

služby. Měl na sobě perfektní uniformu bleděmodré barvy. 

Velitel posádky na mě opět kývl abych přišel k plotu. Na hlavě v tomto 

zimním období jsem měl onu od šéfa kuchyně darovanou koženou čepici, aniž bych  

měl čas se ohlásit, obrátil se velitel k důstojníkovi a řekl:  

„Das ist der Teufel mit die Ledermütze“ (To je ten čert v kožené 

čepici)Důstojník si mne chvíli prohlížel, kývl hlavou a beze slova oba odešli. 
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Po několika dnech od návštěvy důstojníka zdravotní služby mne zavolal post 

od brány zavolal. Ukázal na osobní auto (otevřená pikola), které stálo na stejném 

místě jako tenkrát, se kterým jsem jel pro chléb. Domníval jsem se, že šéf kuchyně 

potřebuje zase něco přivézt. Řidič mi pokynul, abych si sedl vedle něho a nastartoval. 

Krajinou, kterou jsme projížděli, byla většinou lesnatá. Jeli jsme zřejmě po vedlejších 

silnicích, které byly skoro bez provozu. 

Řidič zastavil. Vpravo přes silnici jsem viděl dřevěné baráky a před nimi 

stejný plot z ostnatého drátu.  Teprve když mi řidič řekl  jdi a ukázal na bránu tohoto 

tábora mi došlo, že to bylo na příkaz onoho velitele zdravotní služby, kterého si na 

mne tamější velitel posádky zavolal. Všiml jsem si, že u branky stojí asi jedenáctiletý 

chlapec. Vystoupil jsem, přešel silnici a po krátkém svahu šel k drátkům. Chlapec se 

rozběhl a zmizel za dřevěným barákem, stojícím vpravo od vchodu. 

Prošel jsem brankou po levé straně stál na vysoko postavený, úzký, dřevěný 

domek, kterým procházel silný dřevěný sloup pro povrchové vedení elektřiny. 

Zmiňuji se o tom vzhledem k dalšímu dění mého pobytu v tomto již posledním 

lágru. Za ním byl ještě velký, přízemní dřevěný barák. Po pravé straně stál mnou již 

zmíněný druhý podobný barák. Když jsem došel na konec této táborové cesty uviděl 

jsem vlevo, několik metrů za barákem, čtyři polozakopané  přístřešky, stejné jako 

v Kauferingu. Za pravým barákem pak volný prostor, apelplatz. 

Zůstal jsem stát, nikde, nikdo až po chvíli se z poza pravého baráku, za 

kterým zmizel chlapec od brány, objevila vojenská postava. Zdála se mi povědomá, 

nemýlil jsem se byl to bývalý velitel z Kauferingu. Zastavil se krok ode mne a než 

mohl něco říci on, oslovil jsem ho já. Vůbec jsem si v té chvíli neuvědomil v jakém 

jsem vůči němu postavení. 

„Herr Lágerführer, wir zwei kennen uns doch von Láger 4. Wir waren dort 

zusammen und dort hat es geklapt“ (Pane veliteli lágru my dva se přeci známe 

z tábora 4. My jsme tam byli spolu a tam to klapalo) 

Chvíli se na mne díval, jako by o něčem přemýšlel a potom řekl: „Also gut, 

aber du must finden, wo haben die Juden Geld und Juwels versteck,ferstehst“ (Tak 

dobře, ale musíš najít, kde mají Židé schovány peníze a klenoty, rozumíš). 

Stále jsme se dívali navzájem do očí, jako tenkrát v tom výkopu. Neodpověděl 

jsem mu. Chvíli ještě čekal a když jsem stále neodpovídal řekl, abych šel na číslo 1. 

Tak jsem zůstal spolu se sedmi ostatním v táboře. Přístřešků bylo celkem osm, 

protože další čtyři byly z boku za pravým barákem. 

Mojí povinností bylo mít pořádek v přístřešku. Ráno po budíčku jít do 

kuchyně a přinést čtvrtky chleba, podle počtu vězňů a nádobu s černou kávou. 

Během dopoledne vyzvednout uhlí aby před příchodem spoluvězňů byl přístřešek 

alespoň trochu oteplen. Po příchodu  komanda pak opět přinést teplé jídlo (eintopf), 

rozdat a nádobu vrátit. 
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Uplynulo několik dnů a já jsem zjistil naprostou neochotu co se týkalo 

konversace některých vězňů se mnou. Pravděpodobně někdo z místních viděl, že já, 

který jsem přijel bez vojenského doprovodu osobním autem jsem hned po příchodu 

mluvil s velitelem tábora aniž bych se mu podle pravidel hlásil a navíc jsem ještě 

hned dostal post na jedničce. 

Dny ubíhaly jeden jako druhý, Jednoho dne se mi jeden vězeň vrátil 

s horečkou, Druhý den ráno jsem mu řekl, že do práce nemusí. Když ostatní odešli, 

nemocnému jsem trochu zatopil. Netrvalo dlouho a chlapec mi oznámil, že na 

apelplatzu je nástup velitelů ubytovacích přístřešků. Když jsem tam přicházel 

ostatních sedm tam již bylo nastoupeno. Zařadil jsem se jako prvý. Velitel tábora 

ještě chvíli čekal, stál asi dva metry naproti mně. 

Řekl: „Komm her“ ( pojď sem) a současně to naznačil ukazováčkem pravé 

ruky. Postavil jsem se před něj.Zeptal se mne „Weisst warum ?“ (Víš proč ?) 

Odpověděl jsem „Nein“ ( Ne) 

Po první, vší silou vedené, nečekané ráně dlaní jeho pravou rukou ze spoda  

na mou sanici, po níž jsem několika vrávorajícími kroky pozpátku, svůj postoj jen tak 

tak ustál a neupadl. 

 

Jako vteřinový  sen mi prolétla hlavou vzpomínka, že když nás několik chlapců (bylo 

mi 15 let)bývalý mistr Evropy ve střední váz, který utekl z Německa před rasovými zákony, 

učil boxovat, že mimo jiné je velmi důležité krýt se a pokud možno tlumit ránu protivníka. 

Tato zásada nebyla velitelem tábora respektována. V této době se to přece od těchto nadlidí 

(čisté rasy)nabylo možno očekávat. 

Sen zmizel. 

 

    Do reality tohoto dění mne vrátil zpět jeho hlas: Pojď sem! Víš proč ? A opět 

mé ne. 

Padla další rána. Po té se to celé ještě několikrát opakovalo. Když jsem byl u 

konce svých sil a opět se vracel k veliteli, uslyšel jsem šeptem od spoluvězně „kouř“ 

a tak jsem mohl poprvé odpovědět na jeho otázku, ano. Topit se smělo až před 

příchodem komanda. 

Chování vůči mě se od ostatních velitelů přístřešků změnilo. Usoudili, že trest  

za tento přestupek byl neúměrně tvrdý. Já to pochopil. Nebyl. Pro mne to bylo 

varování. Ještě jsem za ním nepřišel se zprávou o nálezu místa jeho vysněného 

bohatství. 

Podle počasí jsem se domníval, že jaro toho roku nabývalo sil a počasí již bude 

pro nás příznivé. Netušil jsem, že se již chýlí ke konci války i když jsem v Kauferigu 

nejen slyšel, ale také viděl ve vzduchu létat trámy a další materiály při 

bombardování  Augsburku. Byl slunečný den, když za mnou přišel onen mladý 

chlapec abych s ním šel k veliteli tábora. Vedl mne k tomu úzkému baráku, vlevo od 

branky a ukázal  na schody, které vadly nahoru. Vyšel jsem je, zaklepal na úzké 
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dveře a po svolení jsem vešel. Jeho obličej nevěstil nic dobrého. V této úzké místnosti 

byl ještě jakýsi pult a tak jsme stáli jen kousek od sebe. Zeptal se: 

 „Also los, was hast du gefinden ?“ ( Tak co je, co jsi našel?) 

Neodpověděl jsem, jen jsem záporně zakýval hlavou. Padla první rána. 

Tentokrát to byla facka na mou celou, levou tvář a pak už šla rána za ranou. Ztratil 

jsem rovnováhu, ale naštěstí jsem se zachytil pravou rukou, kterou se mi podařilo 

provléci právě mezi stěnou a sloupem. Proto jsem neupadl aby nemohl použít 

kopanců jak u nich bylo vůči vězňům zvykem. Bolest byla tak silná až jsem se hodně 

počůral. Ani dnes si nemohu uvědomit, jak při takovém nedostatku pití se jí tolik 

v mém těle nashromáždilo. Vyhodil mne. Stěží jsem slezl z těch několika schodů. 

Naproti, schovaný za rohem baráku, vykukoval chlapec a rukou mi ukázal abych šel 

za ním. Odvedl mne na ošetřovnu a odtud pak ke staršímu tábora. Ten mi zařídil 

převlečení do jiných kalhot a nechal mi přinést hrnek černé kávy. 

Uplynulo několik dalších dnů, když nás ještě za tmy probudili. V táboře bylo 

několik vojáků. Museli jsme nastoupit a za jejich doprovodu tábor opustit. Stala se 

zvláštní situace, přesto že několik dnů před tímto naším odchodem bylo teplé, jasné 

počasí začalo, během našeho nočního pochodu, sněžit a to tak hustě, že jsme se 

v řídkém lese, kterým jsme procházeli, skoro neviděli. Nakonec, bylo to až v noci 

jsme došli na jakousi mýtinu. Bylo nám řečeno, že tady máme zatím zůstat. Měli jsme 

s sebou, podle rozkazu deky  a tak jsme si lehli a před padajícím sněhem přikryli. 

Probudil jsem se bylo mi teplo. Nadzvedl jsem deku a uviděl kolem sebe 

zasněžené kopečky. Deku jsem měl pokrytou asi pěticentimetrovou vrstvou sněhu. 

Vstal jsem a rozhlédl se kolem. Přibližně kolem 20m u konce mýtiny i postranního 

lesa jsem uviděl dva starší vojáky. Na zádech měli zavěšeny pušky s nasazenými 

bodáky. Šel jsem k nim a zjistil, že mluví maďarsky. Ptal jsem se jich co se děje a kde 

jsou vojáci, kteří nás doprovázeli. Řekli, že zmizeli a, že tam zůstali jen oni dva. 

Poslal jsem je pryč, odešli. Vrátil jsem se k zasněženým kopečkům a začal je budit. 

Vznikal tak trochu zmatek a tak jsem jim nařídil nastoupit do pětistupu a vykročili 

jsme z lesa, když jsme přišli k silnici, zůstali jsme stát. Z levé strany přijížděl 

americký džíp a za ním další vozidla americké armády. 

Byl první máj.  Podle básně Karla Hynka Máchy  měl být lásky čas. Ten byl ale 

v tomto okamžiku po tak kruté a těžké době, ve které jsem přišel o své nejdražší 

v nedohlednu. 

Byl jsem opět svobodným člověkem ale v současné době jsem měl starost o 

Katku. Najdu ji? Přežila? Budu jí moci ještě někdy sevřít ve své náruči? 

Byl první máj 1945.   Bylo to u vesnice Hüttendorf , nedaleko města Landsberg 

v Německu. 
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Dovětek 

 

Do Prahy jsem se dostal dne 26.5. 

Moje první cesta vedla k mé arijské tetě. Zazvonil jsem u jejího bytu. Po chvíli 

se otevřely dveře. Za nimi stál můj překvapený bratr. Nevěřil svým očím. Po mé 

zprávě z osvětimské marodky a očitého svědectví doručitele o tom v jakém jsem se 

nacházel stavu, s mým návratem nepočítal. 

 

Šel jsem se hlásit na repatriační úřad, abych byl vzat opět do evidence a dostal 

potřebné doklady. Současně jsem požádal o spojení na Mezinárodní červený kříž a 

požádal, zda se Maďarka Katka Poláková vrátila zpět do své vlasti. Nezbylo nic 

jiného než čekat. 

Jednoho dne kolem konce července mne v bytě navštívila neznámá, mladá 

žena, která jak jsem se od ní dozvěděl, byla také v ženském táboře v Kauferingu. 

Proto znala mé jméno a tak získal mou adresu. Bohužel přinesla smutnou zprávu. 

Byly přemístěny do tábora Bergen-Belsen, kde také propukla epidemie tyfu, jejichž 

obětí se také stala moje Katka. 

Opět jsem ve svém nitru zůstal sám. 

Sám se svou nezapomenutelnou první životní láskou, která se tak vryla do 

mého srdce, že jsem již žádného milostného vztahu, natož lásky k jiné dívce ani ženě 

nebyl ve svém životě schopen. 
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Přibližný časový plán 

osobního omezení svobody a mého věznění 

vzniklého na základě rasových zákonů platných v protektorátu 

„ Čech a Moravy“ 

po jejich obsazení vojáky „ Velkoněmecké nacionálně fašistické říše“. 

 

16.3.1939 Omezení osobní svobody 

13.7.1942 Předvolání do transportu AAr 

16.7.1942 Nástup do shromaždiště v prostorách bývalého průmyslového 

  paláce v Holešovicích 

19.7.1942 Příjezd do Terezínského Gheta 

26.1.1943 Odjezd transportem Cs na východ 

27.1.1943 Příjezd na rampu u koncentračního tábora Oswetim-Birkenau I. 

   Po selekci mužů od ostatních příslušníků tisícového transportu, 

   určených k likvidaci, odchod do Birkenau I. 

28.1.1943 Fyzické a morální zpracování mužů do postavení pracovních sil 

   pro kamenný tábor Oswetim 

29.1.1943 Poklusový přesun ukončen průchodem bránou s nápisem, 

  ARBEIT MACH FREI ! 

Srpen 1943 Přeprava nákladními auty do Waršawy, pobočného tábora  

   Oswetim za účelem získání stavebního materiálu do říše 

Srpen 1944 V nastalém zmatku po vypuknutí povstání Poláků proti  

   německým okupantům na základě blížící se východní fronty, 

   vznikl první pochod smrti. Po několika dnech pokračující  

   nástupem do dobytčích vagonů a delší jízdou až do Německa do  

  koncentračního tábora Dachau 

Po 2 dnech Příchod od pobočního tábora „Kaufering“ 

Únor 1945 Osobní přemístění do pobočního tábora „Landsberg“ 

29.4.1945 Druhý pochod smrti před postupující americkou armádou 

1.5.1945 Příjezd americké armády 

1.5.1945 Příchod do střediska pro vězně v bývalém areálu učňů podniku 

  Siemens 

26.5.1945 Převoz nákladním autem americké armády do vlasti na   

   Smíchovské nádraží 

 

     Vězeň č. 94133 Rudolf Roubíček 


