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KONCETRÁK, ANEB JAK SE NÁM TAM (NE)ŽILO
Po smrti mého drahého pradědečka, MUDr. Jiřího Živnůstky, se mi dostaly do rukou zápisky,
které pořídil na základě své vlastní životní zkušenosti. Byl nacisty vězněn v Dachau, Terezíně a v
Mauthausenu a navzdory všemu, co s sebou přinášelo "konečné řešení", přežil. Přežil a sepsal tyto
záznamy svých kamarádů a známých, aby svět nikdy nezapomněl, jak to tehdy bylo. On, který
kolem sebe viděl tolik nevinně usmrcených obětí, se po válce stal lékařem – gynekologem a
pomohl na svět mnoha stovkám dětí. Ze zápisků jsem se dozvěděl, co dokázala s lidmi provádět
bestiální vláda nacistického Německa a jejích přisluhovačů SS, a pokládal jsem za svou povinnost
převést tyto zápisky do elektronické podoby, aby události, o kterých se dnes už tolik nemluví,
nebyly nikdy zapomenuty.
Rád bych tak vyjádřil lásku a úctu, kterou chovám ke svému pradědečekovi. To on mne
učil, co znamená žít, ale také mne učil, co znamená zemřít. Jsou tomu tři roky, co jsme spolu seděli
nad šálkem kávy a on, bez jakýchkoliv zábran, mluvil o tom co zažil a co by nikdy nemělo být
zapomenuto. To díky němu vím, co vím, a nezapomenu, co mnozí z mých vrstevníků buď nikdy
nevěděli, nebo to již dávno zapomněli. Ve vzpomínce na něj vkládám své naděje do myšlenky, že
tento malý kousek z celé mozaiky bude ku prospěchu a pomůže přiblížit každodenní život věžňů
koncentračních táborů.
„Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby pravda měla trpět pro mé mlčení.“
Ralph Waldo Emerson
DACHAU, květen 1945.
Moji drazí,
Tobě, Ty věčně ustaraná mámo, maminko milovaná, Tobě soudruhu a bratře Franto i Tobě,
vždy ochotný brášku Bohouši, jakož i všem ostatním přátelům a kamarádům, kteří po celou dobu
mé vazby osvědčili svůj přátelský vztah, chtěl bych se odvděčit tím, že se pokusím zachytit
vyprávění mých kamarádů o hrůzách, prožívaných ve všemožných koncentrácích hnědé bestiální
říše Germána Adolfa Hitlera.
Chtěl bych umět zachytit štětcem nebo dlátem ten příšerný děs vrávorajících živých mrtvol po
vyčerpávajících transportech, chtěl bych dokázat, abymohli všichni lidé vlastním čichem cítit pach z
vagonů, přecpaných hnijícími mrtvolami a skomírajícími ubožáky z Francie, kteří byli po dlouhé dny
neprodyšně uzavřeni a dusili se ve vlastních výkalech a v hnilobných výparech, vycházejících z
mrtvol vlastních kamarádů. Chtěl bych, aby celý kulturní svět mohl vidět kupy vyzáblých mrtvol,
srovnaných za bloky a každý den smekat čepici před valníkem, plným mrtvých kamarádů, který jiní
kamarádi táhnou k lágrovému krematoriu nebo, když krematorium již nestačí pálit takové spousty,

do hlubokých jam, páchnoucích chlorovým vápnem.
Divný to projev díků a vzpomínání což? Ale nemohu jinak, jsem jakoby prosycen tou prožitou
hrůzou. To není hrůza války, hrůza krve, to je děs hniloby a výkalů zničených lidí. Lidí zničených ne
krutým osudem neb nešťastnou shodou okolností, smrt chodila po lágrech s rafinovanou
cílevědomostí, ty černé bestie věděly, co chtějí. Chtěli zabít tolik lidí, co stačili, a k tomu ještě
způsobem, jenž středověk tlačí pánovitě do pozadí. Nikdo nikdy nevěděl, co bude zítra, bude-li
zítra mrtvolou, či stane-li se invalidou.
Tím nervovým napětím ztratila velká část haftligů nervy a vliv staleté kultury na svou podstatu a
stala se zvířaty jen s pudem sebezáchovy. Nejslabší charaktery klesly tak hluboko, že se stali
pomahači SS-manů. Tak vznikly instituce tzv. „Capů“, „Štubáků“ a „Blokáčů“. Samotní haftlinci stali
se tak špicly a vkonavateli vůle SS, stali se katy. V tom prostředí smrti, špíny, hladu, vší, bejkovce,
klacků, kopanců a ostnatých nabitých drátů žily miliony haftlingů jen s jednou myšlenkou, abychom
mohli alespoň jednou ještě spatřit svou matku, svou ženu, otce i bratry, děti, svou milou nebo své
kamarády. Potřást jim pravicí, obejmout a přesvědčit, že lépe je až k smrti bojovat proti hyeně
nacismu než postupně hnít pod věčnou hrozbou koncentráků. Jak lépe žilo se nám, kteří jsme
věděli, že doma nás čekají toužebně a s radostnou nedočkavostí. Chci vám všem děkovat, ale
nejvíce Tobě, má drahá mámo, s Tebou jsem byl bez přestávky spojen poutem vzpomínek. A dnes,
kdy zuří v naší krásné Praze poslední zbytky vrahů, mám zase já, svobodný už člověk,
nepřestávající obavy o Vás. I na Tebe, Franto, myslím, jak účtuješ v osvobozujícím boji s
německými katy milionů. Těším s, drazí, na brzké shledání u nás, v opravdu sobodném
Československu.
MIROSLAV KUBÍK
Roudnice n. L. Jiráskova pč. 1277
Tak to začínalo.
Nacistický teror, realisovaný institucí Gestapa, používal často sebehloupějších záminek k tomu,
aby krutou persekucí českého obyvatelstva ještě v zárodečném stavu udusil jakoukoli činnost.
Markantním příkladem této metody je případ zatčení žáků sexty a septimy reálného gymnasia v
Roudnici.
Do septimy chodil hoch jménem Krel Dvořák. Byl svým spolužákům často k smíchu, neboť
byl neobyčejně naivní a trpěl pravděpodobně schizofrenií. Tento hoch se stýkal přátelsky s rodinou
německého Oberlehrera Bauera. V době, kdy protektorátní rozhlas ohlašoval desítky jmen
popravených Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha, byl právě u nich na návštěvě. Při své
chorobně sensitivní povaze byl abnormálně rozrušen tím, že takové tragické zprávy poslouchá
právě u německé rodiny.

Ihned přerušil všechny styky s touto rodinou a smyslil si, že Bauera zabije a připraví povstání
kladenských horníků a dělníků. Tedy duše prostá a dokonce tak hloupoučce důvěřivá, že se se
svými úmysly svěřil ruskému emigrantu Rjasanssevovi, který již v první republice byl ve spojení s
Henleinovou stranou. Tento bělogvardějský zrádce denuncoval dětinskou hloupost Gestapu.
Na základě udání vtrhlo 20. června 1942 do školy několik gestapáků v průvodu asi 7 pochopů od
Sicherheitsdienstu ( SD byla organisace vybraných surovců od SS, spolupracující s Gestapem ).
Ředitel ústavu prof. Živý byl jedním z nich udeřen do obličeje, když se ptal, co si přejí. Pak se dali
dovést do sexty a septimy a podle seznamů odvedli žáky i žákyně do dvou připravených autobusů.
Zde jim oznámili, že, kdo se o cokoli pokusí, bude zastřelen. Děvčata se dala do pláče a hoši se je
statečně snažili uklidnit. Všechny tyto děti byly odvezeny do hrůzně pověstné Malé pevnosti v
Terezíně. Zde musely stát v největším vedru s obnaženou hlavou, čelem ke zdi po čtyři hodiny. Kdo
se pokusil otočit, byl v zápětí udeřen do hlavy.
Po páté hodině odpoledne počal konečně vyšetřující komisař Gestapa vyvolávat jednotlivce k
výslechu. Jako jeden z prvních byl vyvolán Miroslav Kubík, sextán. Byl tázán, ví-li, že Karel Dvořák
připravoval revoltu kladenských dělníků a jakou měli ve škole tajnou organisaci. Když Kubík podle
pravdy popíral jakoukoli organisaci, dostal první ránu. Pak začal chodit za jeho zády sem a tam,
dávaje mu různé otázky, a při tom ho vždy, když ho míjel, bil do temene gumovým obuškem. Když
to nepomáhalo, změnil zase taktiku. Jednou mu sliboval, že bude ihned propuštěn, přizná-li se, po
druhé zase, že bude i se svým otcem zavřen do koncentráku. Konečně byl výslech skončen. Při
odchodu se Kubík naivně tázal, vždyť ještě neznal surový cynismum nacistů, zda by mohl napsat
rodičům. Dostal typickou odpově´d Gestapa: takovou ránu pěstí do obličeje, až se svalil pod stůl.
Bylo mu tehdy šestnáct let.
Na to byl odveden do temné samotky. V cele nebylo nic jiného než prázdný kbelík místo
klosetu. Ani pryčna, pouze jednu tenkou deku dostal s sebou. Zde zůstal třicet šest hodin v úplné
tmě. V pondělí, časně ráno, byl probuzen kopnutím a odveden na hromadnou celu, kde byl
bouřlivě přivítán ostatními spolužáky. Od nich se dověděl, že i děvčata jsou zavřena v Terezíně na
ženském oddělení. V úterý byli tito mladiství „zločinci“ ostříháni dohola a oblečeni do vyřazených
starých uniforem. Hned museli jít těžce pracovat - stavět silnici, opravovat železniční dráhu apod.,
poháněni od SS. Někteří hoši upravovali zahradu v litoměřické nemocnici. Milosrdné sestřičky se
snažily přece pomoci našim hochům kouskem chleba, ale nejvíce byli hoši vděčni českým civilním
dělníkům, kteří rovněž pracovali v zahradě. Byl to hlavě pan Rubeš z Keblic, který kromě hmotné
podpory prostředkoval i písemný styk hochů s rodiči. Všechny hrubé práce v nemocnici museli hoši
vykonávat za nejsprostších nadávek, někdy i ran. Jednou skládali hoši uhlí z auta v putnách do
sklepa. Když je službu konající SS poháněl hrubě, vytryskly některým hochům slzy, např.
Havránkovi, Mouchovi a Bendovi.
Vzdor ponižujícímu zacházení si hoši zachovali hrdost. Jednou jim chtěl ukázat SS své kavalírství a

nabídl Kubíkovi hrnek polévky. Byl odmítnut, ačkoliv každý vězeň v Německu by jedl hřebíky.
Později pracovali hoši při spravování bedniček na ovoce u firmy Bast v Českých Kopistech. Vděčně
vzpomínají na dobré Čechy, hlavně rodinu Skálovu a Beranovu, kteří je zásobovali jídlem do sytosti
a zprostředkovávali spojení s domovem. Dokonce své příbuzné mohli občas z pozvdálí vidět.
Umožněno to bylo poměrně snadnou korupcí hlídajících esesmanů. Za pití a kouření dovedl surový
„ideový politický“ voják Třetí Říše přimhouřit oči. Jen musel dostat dobře zaplaceno.
Jeden hoch zemřel již v Terezíně, Mirek Kácha, první oběť Gestapa. Zemřel 22. července na
zápal plic, když uhnaný rychlým pochodem z Litoměřic do Terezína za deště (SS pospíchal, ježto se
pro ně pořádalo filmové představení) a pak musel stát dlouho na apelu. Po třech měsících byla
propuštěna větší část sexty a děvčata. Ostatní byli odvezeni do různých koncentračních táborů:
Do Flossemburku

--- Vorlický a Zeman.

Do Buchenwaldu

--- Tula, Adamec, Tůma,
Bartfeld, Broft a Fabián. Zemřel z nich Fabián a
Adamec, ten to na tuberkulosu po propuštění,
následek
pobytu v K. L.

Do Oswiendzima --- Kratochvíl, Kukač, Krfík, Švajgr, Kubík, Svět a
Štěpán; z nich zůstali na živu jen poslední tři hoši.
Tři roky byli tito mladí hoši zavřeni za ostnatým drátem, ve vší té
sprostotě a hrůze koncentráků, pokud to ovšem přežili. Tři roky nejhoršího věznění v moderní době
za to, že jeden spolužák – Franta povídal hlouposti.
MÍLA BROŽ
Plzeň-Doubravka, Pod Chlumem č. 18.
Průchodní stanice – Terezín
Snad každý Čech zavřený Gestapem prošel Malou pevností terezínskou. Zde vládl neomezenou a
nikým nekontrolovanou surovou prackou SS-Hauptsturmfuhrer Jokl, všeobecně známý pod jménem
Pinďa, chlap vysoký jako hora, který svými fackami nejednomu vězni přerazil čelist. Jeho ke všem
zvěrstům ochotní přisluhovači od Sicherheitsdienstu (SD) byli Neubauer, Wachholz, Mallt, Rojko,
Soukup. Jediný slušnější esesák v pevnosti byl Hochhaus, též naši četníci, kteří v poslední době v
Terezíně vypomáhali, se chovali lidsky, až na malé výjimky, jako byl četnický strážmistr Plešák,
který si v surovém bití ničím nezadal s SS-many.
Snad nejpověstnější vrah byl Štroch. Pod jeho dozorem pracovali Češi i Židé na zavážce
vodních příkopů kolem pevnosti. Židé většinou museli po celý den v Laufsschrittu (běhu) vozit
kolečka plná hlíny, při čemž procházeli krodonem SS, kteří je bili pažbami pušek a kopali okovanými
botami, hlavně ze předu do břicha. Dole u příkopu na ně čekal Capo Kukla z Lounska, český fašista

účastný vydávání smutně proslulého Arijského boje. Ten občas pro zábavu esesáků skopával k
smrti utýrané židy i s kolečkem do bahnité vody. Buď se utopil, nebo, nebyl-li ještě tolik vyčerpán,
se vydrápal zpět, byl znovu zbit a pak celý špinavý a zablácený musel jezdit dál. Některý měl od
těžkých koleček sedřenou celou kůži s dlaní, které neustále krvácely. Jindy se židé museli svléci a
na polonahé tělo jim byly namalovány horkým dehtem Davidovy hvězdy. Každý den vezli Židé ze
Storchkomanda několik mrtvých kamarádů, hlavy mrtvých drkaly cestou o kolo trakaře. Neubauer
si přál, aby počet na židovské cele byl vždy zaokrouhlený. Místo čtyřicetičtyř chtěl mít večer
rovných čtyřicet, aby se mu to lépe počítalo. Jak to Štorch ještě dělal? Hodil dva Židy do bahniska
a pouze jeden se směl vrátit, když druhého utopil. Tímto způsobem zabil jeden silný žid z Plzně
mnoho desítek svých souvěrců. Lidé pod neustálou hrozbou smrti přestali být lidmi. Nebo Štorch
poručil, aby na místě, odkud se vozila navážka, byl podkopán mohutný převis hlíny. Několik židů
poslal dolů, aby se modlili, a ostatní museli jít nahoru a rýči uvolnit celý masiv hlíny. Ten padl celou
svou vahou na dole se modlící židy a rozmačkal je. Kde snad ještě náhodou vyčnívala hlava ze
záplavy hlíny, tam se vrhl vězeň Hanuš z Českých Budějovic, hlácící se jako Volksdeutcher, a
rozkopal a rozdupal ji.
Někdy místo oběda stáli židé venku na apelu. Zde postavil Neubauer dvojice proti sobě a
museli se navzájem bít pěstmi do obličeje. Když se Neubauerovi nebo Štorchovi zdálo, že se bijí
příliš slabě, zmlátili ho hlava nehlava bejčákem. Viděl jsem jednou, jak jednomu Židovi vyhřezlo
oko po takové ráně a viselo mu jen na svazku cév a nervů. S tím vyhřezlým okem musel do práce,
kde ho SS společně s Kuklou utopili. Jednou zase, když ráno nenastoupil jeden žid na apel,
poněvadž měl přeraženou nohu a bylo hlášeno místo 45 smradlavých židů o jednoho méně, ptal se
Neubauer, proč ten jeden nenastoupil. Když dostal vysvětlení, poručil, aby byl nemocný na apel
přinesen. Pak poručil vykopat jámu v hromadě písku, tam hodil raněného, dal za živa zasypat a
ještě písek udusal.
Běda, vyplivl-li se někdo na zem, musel pak ze země plivanec vylízat. Když jednou týrali
nově přišedšího sedmdesátletého žida, řekl jim tento odvážně své mínění: „Však na vás také dojde,
vy nacistické bestie!“ Sotva to řekl, byl Neubauerem kopnut do břicha, jak se kácel dozadu, byl
kopnut znovu Štorchem do zad. Tak si ho tyto bestie několikrát podaly, až ho ukopaly k smrti.
Kdo byl vyšetřován Gestapem, zná, co to znamená. Tak např. V Novém policejním
ředitelství v Plzni byli přivedení noví zatčení nejdříve zbiti, pak postaveni čelem ke zdi na 20-30
hodin, bez potravy, bez pití, bez možnosti jít na stranu. Pak byli předvedeni k výslechu a vyzvání,
aby mluvili. Kdo se tázal, o čem má vlastně mluvit, byl přehnut přes lavici a tak zbit důtkami nebo
ocelovými pruty, že měl zadnici v pravém slova smyslu rozsekanou. Bezvědomého polili studenou
vodou, pak ho dali do cely s papírem a tužkou, aniž mu dali bližší vysvětlení, co má psát. Lhůtu
měl jednu hodinu. Kdo jim byl dále podezřelý, byl odveden do koupelny. Zde zatčeného stříkali
prudkým proudem ledové vody, až ztratil vědomí. Když přicházel nebožák k vědomí, uhodili na

něho se vší rafinovaností svých výslechů. Za takového stavu duševní vyčerpanosti dosahovali přece
jen lepších výsledků.
V Terezíně prováděl Neubauer další stupeň výslechu, který ovšem končil smrtí
vyšetřovaného. Když nic nepomáhalo, bil vězně mosazným násadcem od hadice do zubů, až
otevřel ústa, pak mu strčil násadec do hrdla tak hrubě, že krvácel, a pustil z hadice vodu pod
tlakem 4,5 atmosféry do vnitřností nešťastníka. Ten ovšem za okamžik dokonal.
Jaké byly ubytovací poměry v Terezíně? Namačkáni spal jeden těsně vedle druhého ve třech
poschodích lůžek v temných celách., vlhkých a těžko větratelných, bez světla umělého večer i
časně ráno, jedno umývadlo pro 70-180 lidí, jeden záchod, štěnice, vši. Nejhůře na tom zase byli
židé. Spalo jich až padesát na cele č. 2, která byla rozlohou menší než ostatní, neměla tekoucí
vodu a místo klosetu mísa, která nemohla stačit. Židé spali, aby se vešli do této bývalé cely vraha
Kašpaříka, v sedě, jeden v klíně druhého. Okno bylo miniaturní, vzduch nedýchatelný. Ráno, když
byly cely otevřeny, lapali židé dychtivě po čerstvém vzduchu.
Za takových podmínek se žilo nebo umíralo v Terezíně. Nedivte se proto nikdo, když všichni
bývalí vezňové si budou přát nekompromisní zúčtování se všemi viníky a kolaboranty i z našich řad.
S těmi agenty Gestapa jako bývalý champion boxu Václav Sýkora, který v Plzni bil jako pomocník
Gestapa české zatčené.
ONDŘEJ ALBRECHT
Plzeň 12, Svatojirská 18.
V listopadu r. 1939 byl v K. L. Buchenwaldě ubit náš kamarád František Hrubý z Plzně, povoláním
pivovarský dělník. Byl otcem čtyř dětí. Zatčen jako příslušník KSČ. Pracoval při odvážení hlíny na
vozících. Tempo pracovní se zdálo kápovi německé národnosti (též politický vězeň) příliš pomalé.
Jal se popoháněti Hrubého k větší rychlostí zlomenou násadou od lopaty, což byl obyvklý způsob
povzbuzování k práci ve všech koncentrácích. Mlátil našeho kamaráda tak dlouho a tolik, až padl
na zem, kde ho tato stvůra ( Heuske) dorazila. Než jsme se vrátili na blok, dotrpěl náš Franta.
Zemřel vnitřním vykrvácením po tolika ranách.
Při této události nebyl na blízku žádný příslušník SS.
JOSEF ŠUSTR
Velvary 28.
V dubnu r. 1942 přišel na revír v Matthausenu Josef Šperl, účetní Léčebného fondu v Praze,
bytem Praha XII. Libická 1918. Měl jako tolik kamarádů v koncentrácích vodu, to jest rozsáhlé
oedemy, kdy nohy jsou celé jak opuchlé. K tomu vysláblé srdce věčným popoháněním v práci a
věčnou zimou poškozené ledviny. Byl proto tak vysláblý, že se jen s velkou námahou mohl
pohybovat.

V červnu byl zřízen pro nemocné Čechy ze 16. bloku zvláštní tak zvaný rekreační blok. Asi
byla tato „rekreace“ míněna jako represalie za atentát na vraha Heydricha u nás. Strava zde byla
poloviční ve srovnání s ostatními bloky. Je pochopitelné, že zdravotní stav kamaráda Šperla se za
těchto vyživovacích podmínek bez lékařského ošetření horšil každým dnem. Na konec už mohl
pouze ležet na znaku s pokrčenýma nohama. I když byl fyzicky hotov, přece síla vůle ho držela
stále při životě. Když mu starší bloku – kriminálník se zeleným klínem – cynicky oznámil, že zítra se
postará, aby už nežil, usmál se pro sebe, jako že ještě hodně vydrží, jen ruce si nervosně mnul.
Druhý den přišel rozkaz, aby celý rekreační blok nastoupil na nástupní náměstí ( Apelplatz)
před komisi, skládající se z důstojníků SS i SA v počtu asi 15, která měla rozhodnout o osudu
šestnáctého bloku. Neschopní chůze a těžce nemocní (hlavně rozsáhlé flegmony) museli býti
odnešeni kamarády na místo a položeni na zem. Po skončení komise oslovil Lagerkommandant
vězně polovička slov se skládala z nejvulgárnějších nadávek jako Dricksau, Sauhunde, Sauhafen,
Blade, Hunde atd. Resumé jeho řeči bylo, že naučí tu línou chátru pracovat. Jakmile skončil, počali
hyeny z řad vězňů hnát ranami ubožáky zpět na blok. Při vstupu na blok, stál starší bloku u dveří a
vybral několik ubožáků, které dal odnést do umývárny. Mezi nimi byl i Šperl. Za malou chvíli bylo
slyšet na světnici úzkostné smrtelné vzlyky. Po chvíli nám přišel říci Židovský kamarád Pavel, že
naši čtyři hoši již nejsou mezi živými. Byli dáni na umývárně pod ledovou sprchu a ranami klackem
a kopanci byli stále pod ni zaháněni, až konečně chladem vyčerpáni padli a zemřeli. Kamarád Dr.
Miloš Vítek z Brna, Královo Pole, nás požádal abychom zachovali minutu ticha.
Do Prahy přišel manželce a synovi dopis, že Šperl těžce onemocněl a vzdor všemožné
lékařské péči se ho nepodařilo zachránit.
KAREL MARÁT
Kbely č. 281.
Na 16. bloku rekreačním v Matthausenu bylo celkem uloženo 190 Čechů. Když bylo
stanoveno, že tito podvyživení invalidé musí pracovat, odcházela většina 150 lidí do práce – lopata
a motyka. Třetí den jim bylo řečeno, když přicházeli z práce, že půjdou na transport. Byli odvedeni
do koupelny pod sprchy, uzamčeni a zde byla na ně puštěna ledová sprcha. Kolem nich se postavili
kápové-vrahové s klacky a židličkami a bili nemilosrdně každého, kdo se chtěl vyhnout ledových
proudům. Mimo to měli hadice a proudící vedou doplňovali to, co sprcha sama nestačila. Celé dvě
hodiny trvala tato muka. Tehdy vězňové šílení takovým chladem počali zoufale řvát. Tu na ně
pustily tyto bestie vařicí vodu. Na promrzlých tělech naskákaly ubožákům puchýře.
Organismus byl tak vysláblý touto lázní, že se téměř nikdo nemohl udržet na nohou. 15
kamarádů – Čechů zůstalo na místě mrtvo. Ostatní po čtyřech dolezli do předsíně, odkud pak na
blok. Tak vypadal rekreační blok 16 v Matthausenu, kde za devět dní zůstalo ze 190 Čechů na živu
pouze 15.

Chtěl bych připomenout kamarádům skvělého hocha, jenž jako jeden z mnohých se stal
obětí nacistického zvěrstva. Je to, ži vlastně byl to Robert Voda z Letné, Ovenecká ulice.
Pracoval jsem s ním v kamenolomu. Kapo, který každé přání SS-manů vyplňoval s největší
ochotou a sám byl pln iniciativy co do týrání vězňů oznámil tzv. Kommandofuhrerovi, že Češi
nechtějí dostatečně pracovat. Zrůdný Kommandofuhrer nařídil, aby Češi místo oběda i večeře
zůstali v pozoru stát před blokem. Slabostí jsem padl a ve mdlobách jsem byl hozen na umývárnu.
To znamenalo prakticky, že jsem odsouzen být do zítřka mrtvolou. Zachránil mě po návratu z
večerního sčítání (Apelu) kamarád Voda tím, že mě vytáhl z umývárny a odnesl do ložnice.
Poznamenávám při tom, že naše průměrná váha kolísala mezi 40-45 kg. Jelikož jsem byl úplně
vyčerpán, riskoval svůj život a ukradl pro mne staršímu světnice (vrahovi o málo jen lepšímu než
starší bloku) jeho jídlo a nakrmil mě.
Bohužel o týden později jsem mu nemohl oplatit jeho službu. Pracovali jsme na tak zvané
planýrce, tj. Házeli jsme písek z jedné hromady na druhou. Práce neužitečná, jen abychom byli
týráni. Tento den pršelo celé dopoledne, bosi jsme pracovali. Odpoledne svítilo zase slunce. Jelikož
Voda měl silně oteklé nohy, popraskala mu kůže na nohou, do otevřených ran mu vnikl písek, takže
Voda při každém kroku velice trpěl. Zpáteční cesty do tábora nebyl, ačkoli se velmi přemáhal, již
schopen. Bylo totiž velkým risikem nechat se odvézt na blok vozem tlačeným vězni. Někdy byli tito
ubožáci složeni do ložnice, kde se zase do rána vzpamatovali, nebo nebyli-li tak docela vysláblí,
domlátili a dokopali je na umývárně SS společně s kápem Žoržem. Bohužel jsem byl týž večer jako
holič přeložen na jiný blok, takže jsem mu nemohl oplatit jeho kamarádskou službu.
EDHARD PEŠEK
Praha VIII, Na Stráži 17.
V komandě Hereszeugamt Dachau pracoval se mnou pražský zlatník Janoušek. Pracoval v
baráku č. 2, kde byl pracovním vedoucím Unteroffzier Karl Wolf z Hannoveru. Ten přinesl jednou
do práce perlu, aby si ji nechal u Janouška ocenit. Janoušek mu vyhověl, ale Unteroffizier Wolf ho
požádal, zda by mu mohl z domova opatřit druhou perlu. Janoušek mu to slíbil. V černém dopise,
poslaném v balíčku s potravinami, obdržel Janoušek potvrzení, že perla byla odeslána na udanou
adresu. Shodou okolností nalezl tento dopis Vernehmungsfuhrer (vedoucí výslechů) Bach při
prohlídce. Janoušek byl dán do temnice a během vyšetřování musel slíbit Bachovi další perly. Když
se tak stalo, dal ho Bach zavřít na trestný blok a naznačil týborové policii, vedené nejhnusnější
stvůrou lágru mezi vězni Vernikem, že by si přál, aby dlouho už nežil. Ochotní pomahači mu
okamžitě vyhověli a Janoušek byl v březnu 1945 na bloku 27 v Dachau zmlácen a skopán policisty
do břicha a do ledvin tak, že musel být odnesen na revír, kde po čtyřnedělním utrpení podlehl.
JOSEF NUN

Dvůr Králové č. 1636.
I mezi Čechy se vyjímečně našla stvůra, která se za kousek chleba dala k disposici jako
katovský pomocník bestiím od SS.
Tak v srpnu r. 1942 odjel transportem z Dachau do K. L. Natzweileru mezi jinými Čech Josef
Goj z Michalkovic u Mor. Ostravy. Po nějakém čase se tam stal pomocným kápou tzv.
Kolonnenschieber. V této funkci jaksi nadřazeného vězně se choval úplně nelidsky. Poháněl
kamarády do práce násadou od lopaty, bije je hlava nehlava, kopanci, takže často někteří nebyli
schopni po kolik týdnů práce. Konečně za tyto své „zásluhy“ se stal starším světnice na druhém
bloku, kde postupoval stejným způsobem i proti krajanům. V červenci 1944 byl propuštěn a šel
jako civilní dělník do Hannoveru.

FRANTIŠEK LUKÁŠ
Nové Strašecí 544.
„Rekreační“ blok č. 16 v Matthausenu viděl jedno z největších utrpení českých kamarádů v
koncentračních táborech. Asi 190 našich bratší bylo 10. července 1942 na tomto bloku. Od 10
července 1942, tedy během 14 dnů bylo nejbestiálnějsím způsobem zabito více než 90% z těchto
hrdinů. Pokud mi bylo možno zjistit, jsou to:
Stanislav

Procházka

Oldřich Kaiser

z Unhoště u Kladna

z Prahy-Krč

František

Lukáš

z Nového Strašecí

Dr. Miloš

Vítek

z Brna, Král. Pole

Oldřich Hochwalder z Prahy
Bohuslav
Karel

Žáček

z Hodonína +Dachau

Česal

z Terezína

Psota
Uher

z Moravy

Bubla

z Prahy

Od 10. července počali totiž tito vysláblí těžcí pacienti pracovat, poháněni kyjem
vražedného Oberkápy Žorže, na novém táboře pro zajaté ruské vojáky (Russenlager). Srovnávali
motykami a lopatami kopec, a naváželi skopaný materiál, dělali jakousi planinu. Hned první den v
pátek 10. července se vrátilo do tábora o 20 kamarádů méně. Někteří se sami, nemohouce dále
snášet to hrozné utrpení, skulili se svahem dolů, kde byli zastřeleni hlídající službou SS – tak učinil
Jar. Novák z Kročehlav. Druzí byli násilím, ranami a kopanci zahnáni na okraj náspu, shozeni kápům
dolů a tam zase odstřeleni. Jiný den zase tak utýráni a vysláblí (někteří nedostali úmyslně oběd )

byli zahnáni do koupelny pod ledové sprchy.
Na bloku spali na holé zemi přikryti jednou tenkou dekou. Každý den ubývalo 10-20
kamarádů, každý den dodávala šestnáctka svou daň do Krematoria. Nepatrný zbytek – snad
patnáct lidí – lépe vyjádřeno trosek toho, co kdysi se nazývalo člověk, bylo přeloženo na 19.
invalidní blok k ostatním nemocným na „léčení“ . Co si ale představovalo vedení tábora pod slovem
léčení? Jedinou výhodu bylo, že nechodili do práce. Oni ale také už nemohli, poněvadž by do práce
ani nedošli. Za to měli takovýhle denní program: Ráno budíček v 5 hodin, ihned musili v prádle
opustit blok i při dešti a čekat před blokem až do 8 hodin. Pak jim bylo povoleno, aby se posadili
na blhkou podlahu v ložnici. Uzdálo-li se staršímu, že příliš hlučí, otevřel na ně s obou stran okna,
aby se v průvanu odmlčeli.
Oběd byl rozdáván asi v 11 hodin ovšem také venku do starých plechovek od konserv, bez
lžíc. Jako jídlo bylo podáváno řídké zelí, špenát nebo různá tráva. Po tomto obědě museli všichni
opět stát až do večera venku. Každé odpoledne bylo na umývárně koupání ve studené vodě po
skupinkách deseti lidí. Venku se vždy tato skupina svlékla do naha a šla se koupat. Utírali se
všichni asi třista lidí do jednoho prostěradla, které se muselo pochopitelně často ždímat. Večeře
byla rozdávána opět venku nebo v předsíni a s večeří museli všichni ihned do ložnice. Večer byla
přidělována čtvrtka veky chleba. I o tuto jedinou vydatnější potravu byli političtí vězňové okrádáni
pomahači SS. Chléb byl rozdělen na polovinu, z každé poloviny veky byl odříznut krajíc a zbytek
rozdělen na čtrvrtiny. Zde byly již postele, ovšem na jedné posteli spali 4 lidé, teprve když část jich
zemřela, spali po třech. Aby se vešli na lůžka spali tak, že jeden měl nohy druhého u hlavy. Pach z
hnijících flegmon činil spaní ještě nesnesitelnější. Toto směstnání na lůžku bylo ovšem možné jen
proto, že všichni byly jen kostry potažené koží. Vždyť průměrná váha byla kolem 40 kg. Není divu,
že za těchto životních podmínek úmrtnost byla veliká. Z původního stavu 700 invalidů zbylo za 6
neděl na 19. bloku 402 ubožáků. Byli proto znovu doplněni pacienty z revíru na 700. 8. října přišly
první mrazy, takže do listopadu se snížil stav opět na 400.
Lidé umírali hlavně vysílením, podvýživou, na zápal plic, těžké střevní katary apod.... Když
celý blok měl 8. listopadu odjet do K. L. Dachau, byli poznovu doplněni na počet 700. Cestou v
nákladních vagonech zemřelo ještě 20 lidí jako poslední obět matthausenského pekla. Tím byli tito
těžce nemocní z větší části zachováni na životě. Podobné, snad ještě horší peklo prožívali již dříve
naši ruští kamarádi, kteří svou smrtí uvolnili bloky, kde potom byli odpravováni naši kamarádi.

RAPPORTFÜHRER BÖTTCHER
2. máj byl velký svátek pro osvobozené häftlinky v Dachau. Vrátila se do tábora obávaná
bestie, Rapportführer Böcher. SS-mann, který má na svědomí smrt tisíce lidí. Šťastnou náhodou byl
spatřen kamarády jedoucími v autě se senem pro táborovou klálikárnu. Jel v oivilu na bicyklu jako

pokojný občan. Naši hoši, sami Češi a sice: Martínek, Bakala, Brabenec, Ulman a Bláha zastavili
prudce auto seskočili a vrhli se na něho. Po kratším zápolení byl Böttcher spoután do kozelce,
stejně jak bylo zvykem Gestapáků, hozen nahoru na seno a plným plynem jel zpět na své
působiště do Dachau.
V táboře předali svého vězně Mezinárodnímu komitétu. Rapportführer byl ihned oblečen do
pruhovaného trestaneckého obleku, mašinkou mu uprostřed hlavy vystříhali pěšinku, byl postaven
na ochoz jourhausu, kde musel stát delší dobu v pozoru se vztyčenou pravicí a v levici držel tabuli
s nápisem: Ich bin wieder da! Pak mu nasadili čepici a musel na povel zdravit : Mützen auf, Mützen
ab. ! Konečně promluvil k mase lidí na apelplatza: Ich bin ein Nazischwein. Připravil jsem o život
tisíce lidí. Zastřelil jsem vlastní rukou 92 ruských důstojníků. Na konec musil provolat slávu již
mrtvému vůdci Sieg Heil. Po celou dobu se choval jako každý surovec, tak zbaběle, že jeho
slabošský strach vzbuzoval u všech smích. Všem přítomným bylo pak oznámeno, že pan
Rapportführer nebude ihned zastřelen, že ví příliš mnoho, že musí všechno povědět, co ví, i když
by mělo být proti němu používáno stejných vyšetřovacích metod, jakých užívalo Gestapo.
Všichni přítomní přijali tuto zprávu s uspokojením a podle výzvy zástupce Mezinárodního
komitétu odešli v klidu na své bloky.
BRÜL KAREL

ROUBÍČEK KAREL

Praha II., Štěpánská 49

Praha II., Na Moráni.

Na podzim r. 1944 byla dána v terezínském Ghettě výzva, že je zapotřebí 5 000 práce
schopných lidí na nějaké statky. Byl proto sestaven transport, který měl po etapách sice první
2 000, další dva po 1 500. Bylo nám slibováno, že si můžeme dopisovat s rodinami, že bude civilní
strava atd., jak to konečně Němci uměli. Po několikadenní cestě přijeli jsme místo na nějaké
pracoviště do koncentračního tábora Birkenau. Zde jsme byli důstojníkem SS roztříděni na zdravé a
nemocné. Slabší u nás, domnívajíce se, že jako nemocní dostanou lehčí práci, hlásili se též jako
nemocní a tím podepsali nad sebou rozsudek smrti. Z našeho transportu 2 000 lidí bylo 780 lidí
sprovozeno ze světa. Jak, nikdo z nás neví, zmizeli prostě, ani evidenčně nebyli zanznamenáni.
Pravděpodobně jako již tolik tisíc před nimi, byli odvedeni do tak zvané Brausbad t. j. Do plynové
komory. Ostatní jsme zůstali několik dní v Aušwitzu a pak jsme odjeli do speciálního tábora. Pro
židy v Kaufringu u Mnichova. Tento tábor byl zřízen k vůli stavbě rozsáhlých podzemních objektů k
neznámému účelu. Skládal se celkem z 12 samostatných táborů po 1 500 – 3 500 lidech.
Ubytování bylo naprosto nevyhovující. Např. v táboře č. 2 byly tak zvané letní chaty. Byla to
kruhová bouda poloměru něco přes 2 m, do středu se střecha zvyšovala, takže urpostřed se mohl
člověk postavit. Uprostřed střechy byla díra na větrání a to se rozumí, že jí též dovnitř pršelo.
Uvnitř spalo asi dvacet lidí, paprskovitě rozloženi na slámě, přikryti jednou dekou. Někdo měl
prádlo (po dobu sedmi měsíců neměněné ani neprané).
Pracovalo se těžce: nošení pytlů s cementem dělání výkopů, nošení železných prutů atd.

Dozor při práci měli příslušníci Organisace Todtovy. Tito se nechovali jinak než-li SS, poháněli nás
do práce kopanci, bili nás vším, co bylo po ruce, lopatou klackem, kusem železa, neusátle řvali:
Los, aufgebt. Cesta do práce trvala 2 hodiny, pracovalo se 8 hodin, 2 hodiny cesta zpět. Ráno byla
k snídani černá hořká káva odporné chuti, v poledne vodová polévka z kostek. Až večer jsme
dostávali 1/5 chleba t. j. 30 dkg, tuřínovou polévku a někdy i nudličku margarinu. Někdy se
přihodilo, že se na někoho také už nedostalo. Odvolání neexistovalo.
Do práce jsme byli odváděni vojeskem. Jednou si velící důstojník všiml potlučených vězňů.
Dotázal se vedoucího TO, proč jsou vězňové biti. Na to mu tento ukázal písemný doklad, o
dovolení používat násilí při pohánění do práce. Tím byla intervence skončena.
Pracovat se muselo chodit i s horečkami, vysilující průjmy nebyly překážkou, aby se
nechodilo do práce. Pro noční šichtu specielně neexistovala vůbec žádná omluva. Dělej nebo pojdi
– to byl zákon koncentračních táborů.
Umřít v táboře bylo na denním pořádku, v nemožných hygienických poměrech se rozšířila
tafová epidemie. Tisíce vězňů byli tak vysláblí a nemocní, že se nemohli téměř pohybovat. Do
takového stavu věcí byla 24. dubna nařízena evakuace. Všechno, co se mohlo pohybovat, muselo
nastoupit cestu pěšky. Ostatní, asi 3 000 byli naloženi do otevřených nákladních vagónů, až 120 lidí
do jednoho. Ve 4. lágru dle vyprávění Dr. Josefa Sandora z Perečína zůstalo již po nástupu v táboře
asi jedno sto mrtvých. Na louce při nakládání, které trvalo velmi dlouho za studeného deště,
zůstalo dalších asi 250 mrtvých. Ve stanici Schwabenhausen bylo později již z vagónů vynešeno
150 mrtvol. V Dachau byla z vagonů vynášena další spouspa mrtvých, kolik nedalo se večer
odhadnout. Mrtvoly byly odváženy ke krematoriu. Tam byly hozeny na hromady k ostatním
mrtvolám z jiných transportů. Tam bylo pak Američany nalezeno tisíce vyzáblých mrtvol.
MĚCHURA MILOSLAV
Benešov, Krátká 268.
17. dubna 1945 přiblížily se jednotky americké armády až na vzdálenost 9 km od
koncentračního tábora Flossenburku. Mezi příslušníky SS nastala panika, každý vybral ze zásob, co
mohl unést, kuřivo, lihoviny atd. Většina posádky SS odtáhla, na budovy byly vyděšeny bílé vlajky.
Lagerkommandant předal správu tábora staršímu tábora, aby tento vydal tábor
Američanům. Na hlídkových věžích zůstaly jen slabší posádky esmanů. I většina vězňů německé
národnosti byla vzata do SS-oddílů a opustila tábor.
V táboře zůstalo jen několik ozbrojených německých vězňů k udržení pořádku. V táboře
nastalo nevylíčitelné nadšení, nebezpečí evakuace se zdálo zažehnáno, tábor bude jako
Buchenwald podobně předán Američanům.
Někteří vězni zaplatili své nadšení životy. Snažili se utéci z tábora a byli buď zabiti
elektrických proudem v nabitých drátech, nebo zastřeleni strojní puškou z věže. Nadšení trvalo

však jen do odpoledne. Americké jednotky změnily směr dalšího postupu, takže ve 4 hodiny
odpoledne se vrátil Lagerführer s posádkou, poručil sejmout bílé prapory a převzal opět tábor. Jak
jsme se později dověděli jednl ve smyslu telegrafického rozkazu Himmlera, že tábor musí být
evakuován, že žádný heftlink nesmí živ přijít do rukou americké armády. Nastaly hořečné přípravy
k vyklízení tábora. Ve čtvrtek 19. dubna opustili tábor ženy, nemocní a Židé. V pátek 20. dubna
nastala evakuace všech ostatních. Ráno v 9 hodin nastoupila první kolona v počtu 3 500 lidí. V
poledne druhá, odpoledne třetí a večer poslední. Opatření na cestu představovala hrst zrní a na
každý blok byl dán soudek sladu, takže, kdo sek němu protlačil, nabral si do ruky. Většina vězňů
měla místo řádné obuvi těžké dřeváky, oblečení byli všichni v plátěných pruhovaných šatech. Každý
si vzal dvě deky, které stejně po několika hodinovém pochodu musel zahodit, poněvadž je nemohl
unést. Již první tři kilometry byli tři mrtví, kteří vysláblí nemohli dále pochodovat. S počátku
všichni, kdo nemohl dále byli odvedeni na jedno místo, musili si lehnout do vykopaných jam a byli
vedoucím transportu zastřeleni, jeden po druhém. Zvláštní kommando vězňů je muselo přikrýt
alespoň 10 cm vrstvou hlíny. Tato organisace stačila pouhých prvních 15 km pochodu. Pak se již SS
nezdržovali těmito popravami. Kdo nemohl, byl zahnán do škarpy a tam zastřelen. Vysláblí
odsouzenci k smrti se tlačili do středu pochodující masy, aby při krajích nebyli odstřeleni. Odtud je
esácké bestie kolbami a kopanci vykopali do silničního příkopu a tam odstřelili. První den po 30ti
kilometrovém pochodu bylo zabito 40 kamarádů. Konečně v 10 hodin večer byl nařízen odpočinek
a uložení k spánku. Stalo se tak na louce pod širým nebem nedaleko vesnice.
V noci bylo slyšet bolestný nářek a často opakovanou střelbu, která pocházela z jiné otapy
transportu smrti.
Ve 3 hodiny ráno nařízen urychlený pochod, nebo´t Američané se opět přiblížili.
Pochodovali jsme bez přestávky od 3 hodin ráno až do 6 hodin večer. Jen za dopoledne bylo
napočítáno 120 mrtvých, odpoledne pro všeobecnou vyčerpanost nikdo již mrtvé nepočítal. Až
večer dostali vězňové první potravu, po dvou dnech, a to 1/6 chleba tj. 250 gr. Po celou cestu
nebylo nám dáno nic k pití. I tentokráte jsme přespali na louce, jenže nyní po celou noc hustě
pršelo. Na bahnité zemi, promočeni neustávajícím deštěm, zmrzlí a vyhladovělí měli kamarádi
odpočívat po 60ti kilometrovém pochodu. Na této louce u vesnice Muschelried zahynulo do rána asi
100 kamarádů. V 7 hodin ráno jsme nastoupili k dalšímu pochodu a sice až do Strauingu bez
přestávky. Rozkaz zněl: transport musí co nejdříve přejít Dunaj. Pochodovalo se celý den i celou
noc v neděli a v pondělí až do půnoci. Mrtví se už vůbec nepočítali a nestačili pohřbívat. Vězňové
padali nejen únavou, ale i žízní poněvadž každý, kdo vybočil z řady, aby se napil z potoka nebo z
pramene, byl bez slitování odstřelen. Kolem každého pramene jsme viděli mrtvé, v rukách misky,
aby nabrali vody. Podobný hrůzný obraz byl u krechtů brambor. Mnozí z nich byli ještě živí, byli
špatně střeleni, tyto pak vedoucí transportu Oberscharführer dobíjel. Jelikož nebyl čas všechny
mrtvé zakopávat, byli nuceni starostové obcí, aby povolali Volkssturm k pohřbívání. Sedláci se

bránili, aby na jejich polích byli mrtví zakopáváni, násilím, hrozbou zastřelením byli zaháněni, ženy
plakali, dokonce i jeden jinoch v uniformě Hitlerovy mládeže, řekl :“ Teď vidíme, že SS provádějí
větší zvěrstva než byly popisovány v našich novinách činy bolševiků.“ Pozdě poznávali němečtí
obyvatelé pravou tvář nacismu. Tímto tempem jsme předešli první etapu, která prý pak z větší
části padla do rukou Američanů. jak bylo rozhlasem později oznámeno, nalezli Američané v této
části pochodu ze všech transportů dva tisíce mrtvých. Ze Staubingu pochodoval náš transport v
úterý v devět hodin dopoledne až do místa 11 km od Landshutu. za tento den jsme urazili 40 km.
ztráty byly v té době již tak hrozné, že to pobuřovalo civilní obyvatelstvo. Esmani se nestyděli i v
osadách povzbuzovat vyčerpané kamarády kopanci a pažbami pušek. Lidé se s hnusem odvraceli s
tichou klatbou na ústech. Proto jsme z Landshutu do Treisingu pochodovali jen v noci a to od 6
hodin do 6 hodin ráno.
Z Treisingu jsme došli do místa 20 km vzdáleného od Dachau. mrtví z těchto úseků nebylo
možno ani přibližně odhadovat. Jisté je pouze tolik, že z celého transportu došlo 27. 4. do Dachau
méně než polovina. Téměř dva tisíce kamarádů bylo po cestě zabito. Zbytek byl ve stavu
naprostého vyčerpání odveden na bloky v Dachau, kde zemřely další desítky na prudké průjmy,
když snědli táborový oběd. Tento transport byla poslední hromadná vražda Oberturmbauführera
Maxe Gagela na přímý rozkaz vraha milionů Heidricha Himmlera.

NÁVŠTĚVA AMERICKÉHO VYSLANCE
Na den 8. května byla ohlášena v koncentračním táboře Dachau oficielní návštěva zástupce
americké vlády, velvyslance Bullita. Od rána se konaly slavnostní přípravy k uvítání hosta. Za
branou jourhausu, kterou jsme každý den procházeli s potupně ostříhanou hlavou a se smeknutými
čepicemi, byla postavena nová brána, zdobená americkými státními vlajkami a na ní byl anglický
nápis: Mír pro všechny ! Ať dlouho žijí spojené národy! Pod slavobranou na zemi hořel ve vojenské
přilbě věčný oheň a u něho ležela přelomená puška, jako znamení konce války po bezpodmínečné
kapitulaci Německa.
Na bývalý Apelplatz nastoupily v hustých zástupech jednotlivé národnosti. Každý národ nesl
mimo své státní vlajky ještě různé nápisy, tak třeba Jihoslované: Živjela slobodna federativna
demokratska Jugoslavija, několik portrétů maršála Tita, Rusové obraz svého Stalina, Španělé: Viva
Espaňa Antifascista, Francouzi: Vive la paix ! atd. Největší odezvu měl francouzský nápis Liberté !
Liberté ! Rapatrinant immédictement ! ( Svobodu ! Svobodu ! Bezokladnou repatriaci ! ) Po dobu
očekávání příchodu velvyslance hrála táborová hudba české pochody. Naposled přišly těsně vedle
tribuny ženy nacházející se v táboře. Nejmladší děvče mělo pro velvyslance připravenu nádhernou
kytici. Jsou oblečeny ještě v ošetřovatelských šatech, na nohou dřeváky nebo vojenské boty. Půvab
životní je setřen dlouhým pobytem v koncentračních táborech.

V 11 hodin projíždí branou několik vojenských aut a za nimi limusina, ze které vystupuje
velvyslanec Bullit, prostého ale přitom důstojného chování. Nejdříve mu byli představeni zástupci
Mezinárodního výboru, načež se pan velvyslanec odebral k řečnické tribuně. Tu zahrál táborový
orchestr americkou státní hymnu. Celý tábor i diváci na střechách nejbližších bloků povstali, aby
vzdali tím dík Spojeným státům za rychlé osvobození. Po skončení hymny ujal se pan velvyslanec
slova. Klidným hlasem, ve kterém ale přesto bylo znát soucitné hnutí mysli nám několika slovy
pověděl, co říci bylo třeba: „Jsem šťasten, že vás zde vidm opět svobodné. Budeme se všemožně
snažit zařídit, abyste se co nejdříve mohli vrátit do své vlasti.“ Tento poslední výrok byl bouřlivě
aklamován. Po skončení svého proslovu, odebral se rychlým krokem nejdříve do revíru. Zde si
prohlédl blok č. 1 a 9. I zde byl nemocnými radostně pozdravován. Až na sobě nedal znáti, přece
byl pan velvyslanec otřesen bídou podívané na nemocné oběti fašismu. Mohl jsem zaslechnouti, jak
řekl svému průvodci : "Terrible" (hrozné) . Na to opustil revír a odešel na jeden z nejhrůznějších
bloků č. 21. Zde viděl ubožáky vysláblé po vysilujících transportech tak, že jen s velkým
přemáháním vstanou z postele. Právě odnášeli na nosítkách jednoho mrtvého. Velvyslanec byl tou
podívanou dojat a ochotně opětoval pozdravy našich kamarádů.
Naposled navštívil na 26. bloku táborovou kapli. Pak se vrátil zpět k svému autu, po cestě
bouřlivě pozdravován. Všichni doufali, že tím, když spatří na vlastní oči tak vysoký politický
hodnostář hrozné poměry vězňů dosud trvající bude ještě více uspíšeno opuštění tábora a konečně
návrat domů.

JENDA HERRMANN
Prostějov, Slovenská 12.
První transport Židů z terezínského ghetta byl vypraven v říjnu r. 1942 v počtu 2 000 lidí. Bylo
oznámeno, že pojede do pracovního tábora ostrov u Poznaně. Jely s sebou i ženy. Místo do Ostrova
přijel transport do Oswiendzima. zde byl celý transport roztříděn na zdravé a práce neschopné.
Jako zdravých bylo uznáno pouze 180 lid, ostatní byli bestiálně usmrceni v plynových komorách.
Tak ztratil Herrmann své rodiče. všechny přivezené soukromé věci byly všem odebrány a dány do
zvláštního skladiště tzv. "Kanady", kde vše bylo tříděno a z největší části posíláno na německou
Winterhilfe. Nejcennější věci ukradli SS-Mani, kteří měli službu v koncentřáku. Těmto 180 lidem
byla na rukou vytetována evidenční čísla a odvedeni za stálého bití na karanténí blok. Toto bití i bití
na bloku obstarávali již sami heftlinci, buď Němci kriminálníci, bývalí lupiči, vrazi a pod. Označeni
zeleným klínem, nebo mladí Poláci a Ukrajinci, kteří byli dříve odvezeni nuceně na práci do
Německa. Byli zavřeni proto, že utekli ze svého pracovního místa. za nějaký čas pod knutou
nacismu z nich udělali necitelné pochopy SS-Mannů. Po několika dnech karantény byli hoši
odvezeni do blízké Buny ( Arbeitslager Monowitz ). Zde byl projektován obrovský tovární objekt,

plán na dobu stavby 10ti let. Hlavně zde měl být vyráběn umělý kaučuk a jiné produkty moderní
chemie ( I. G. Farben - Industrie ). Mimo politické vězně zde pracovali i vojenští zajatci angličtí,
francouzští, ruští a tak zvaní Ostarbeitři. Životní podmínky byly ovšem pro různé skupiny naprosto
rozdílné. Nejlépe se dařilo anglickým zajatcům, nejhůře na tom byli vězňové koncentračních táborů
a z nich obzvláště židé. Tak na příklad z těch 18 zbylých terezínských židů zůstalo po třech měsících
na živu pouze 30. Jakmile někdo onemocněl, byl dán na tamější revír. Bez sebemenší lékařské
péče, pouze mohl ležet. Trvalo-li toto léčení déle, byli odvezeni do revíru v Oswiendzině a odtud
byli každý týden vybíráni nemocní na odpravení do plynových komor. Při výběru se postupovalo asi
takto : Lékař každého bloku musil míti každý týden připraven početný seznam lidí tělesně slabých.
Pak obyčejně v pátek přicházel Lagerarzt ( důstojní od SS ) a nechal před sebou defilovat nahé
kandidáty smrti : Vpravo, vlevo. Velká většina z nich asi 90% dostala pak své evidenčí karty a byla
poslána na plynovou smrt. Podobný výběr se dělal i na otevřených blocích, ale to méně často.
Herrmann byl též odvezen na revír do Oswiendzina, ale, protože již věděl, co co znamená
být dlouho nemocen, odešel dobrovolně, až ještě nemocen a vysláblý ( vážil 45 kg při tělesné
výšce 184 cm ) aby ušel smrti. V tomto stavu tělesné vyčerpanosti musel chodit těžce pracovat.
Vydržel to pouze 14 dní. Pak musel znovu na revír. Šťastnou náhodou byl zachráněn pouze tím, že
podle disposic z Berlína, bylo na 3 měsíce zastaveno plynování. Nybly do Auschitzu po tu dobu
posílány žádné transporty, tak měl být početní stav udržen. za dva měsíce byl propuštěn z revíru a
dostal komando jako instalateur. Jako instalateur pracoval při zřizování nových velkých plynových
komor v Birkenau. Jelikož byli pod zemí, zařizoval odsávácí pumpy kvůli odvodnění. nové plynové
komory byly stavěny hned vedle nových krematorií. Byly to úplné továrny na odpravování tisíců lidí.
celkem byly v Birkenau blízko Rajska čtyři krematoria, každé s plynovou komorou. Dvě starší byly
menší.. Plynová komora pojala najednou 400 -500 lidí a krematorium mělo pět pecí. V každé peci
bylo spáleno za 7 minutu 3 - 4 lidi. To znamená, že v jednom krematoriu bylo spáleno za 24 hodiny
(když přicházeli velké transporty židů ) 3 600 lidí. A to byly menší krematoria. Ty nové plynové
komory byly daleko větší. Byly celé pod zemí vystavěné. Nejdříve se šlo po schodech do jakési
čekárny, která byla asi 70 m dlouhá a široká asi 20 m. Zde byly věšáky na šaty, stoly i lavice.
Odtud byli vězňové skrze masivní dřevěné dvěře zahnáni do vlastní plynové komory. Zde vedly od
stropu ze silné drátěné sítě ve formě jakýchsi komínů, kudy SS-mani schazovali dovnitř plynové
bomby. Po vhození otvor vždy neprodyšně uzavřeli. lidé k plynové bombě nemohli, neboť byla v té
drátěné síti. Těchto komínů bylo v nových plynových komorách osm. Bomby jedovatých plynů
schazovali do komor zvláště vybraní SS-mani z Leibstandarty "Adolf Hitler" pod vedením
Oberscharführera Molla. S ním spolupracoval Oscha. Klause, který se později přihlásil dobrovolně
raději na italskou frontu, když posice Německa se mu již nezdála dosti oporunní. Přišel-li větší
transport, takže předsíň plynové komory je nestačila pojmout, byli vězňové odváděni po zvláštních
schodech přímo do komory. Starci a neschopní chůze byli pouštěni po betonové klouzačce

uprostřed schodů též přímo do komory. Mrvoly byly ke spálení odváženy ve vozících. Tuto práci
(odvážení mrtvých a jejich spalování ) provádělo zvláštní komando mladých Židů v počtu 1 000 lidí,
kteří po nějaké době - asi po půl roce - byli sami zahubeni plynem. Měli hojnost potravy, kouření a
hlavně alkoholu, aby vůbec mohli dělat tuto strašlivou práci. Opodál od těchto čtyř plynových
komor stála pátá a to největší plynová komora. Byl to obyčejný domek, odkud po schodech se šlo
dolů, kde byla vlastní plynová komora. Při ní nebylo žádné krematorium. Kolem této komory byly
vykopávány obrovské jámy, kde byli popravení spalováni. V délce několika km byly srovnány metry
dřeva, potřebné ke spálení tolika mrtvých. Lidský tuk zbylý po spálení byl odvážen do podniků
Buny, kde byl zpracováván, pravděpodobně na mýdlo. Lidský popel byl používán místo škváry pod
podlahy domů, stavěných v komplexu lágru. S počátku byli v komorách odpravováni a pak
spalováni obyvatelé celých polských a ruských vesnic, které byly v partyzánské oblasti. Muži, ženy i
děti bez rozdílu. Ve 42. roce počalo toto zařízení fungovat mimo pro stýlý materiál z koncentračních
táborů hlavně pro Židy z celé Evropy. Do Birkenau přijížděly tisícové transporty a z těch se pouze
10% dostalo do koncentračních táborů. Ostatních 90% bylo ihned po příchodu splynováno. Tento
poměr je ovšem průměr, někdy byl vyhuben transport celý, jindy jen polovina. Rozhodující pro to
byl početní stav koncentračního tábora. Pro velký transport hrozilo téměř vždycky větší nebezpečí.
Tak např. bylo v červnu 1943 usmrceno během tří dnů 72 000 Židů z Francie, Holandska, Belgie a
Polska. Pro Oswiendzimského Lagerführera Hoffmanna bylo obzvláštním potěšením vybírat lidi k
popravám v plynových komorách. V lednu 1943 přišly do Birkenau další transporty z terezínského
ghetta. Byly celkem tři, vždy po 2 000 lidech a byly též podle obvyklého poměru vyhubeni.
V září 1943 se stala neobvyklá věc. Z Terezína přijel do Birkenau rodinný transport asi
5 000 lidí. Celý tento transport byl dán společně do tábora B, byly mu nechány civilní šaty, ani
ostříháni nebyli (jinak i ženy byly stříhány do hola ). Ihned museli psát známým eventuelně
příbuzným, že se jim vede dobře, že jsou zdraví atd. Dokonce i balíčky mohli přijímat. Na původní
listině tohoto transportu bylo poznamenáno 6 Monate SB ( Sonderbehandlung). Který transport
měl poznámku SB, byl bez výjimky vyhuben. Těmto byl z propagačních důvodů dána půroční
mílost. Pak přesně na den (německá pořádkumilovnost) byly po 6ti měsících všichni i děti
zaplynováni. Těsně před tím musili napsat, že odjíždí do Heidelbreku u Gleiwitz. Totéž se opakovalo
s jiným rodinným transportem, přišedším v prosinci 1943. V říjnu a listopadu v roce 1944 byla
provedena evakuace téměř celého terezínského ghetta. Desítky tisíc Židů přišlo do Birkenau. Z těch
byli vybráni zase mladí a zdraví, ostatní padli za obět krvavým pecím krematorií. Z transportu, kde
byl též Jenda Hermann, zbylo 6 lidí, na živu. Jak již bylo řáno do koncentračního tábora, ostatní
byli zavražděni plynem. V Buně zbylo za tři měsíce 30 mužů. A z těch během dalšího pobytu v
táboře zůstalo šest:
1.

Láďa Lichtestern

z Prahy

2.

Egón Pick

z Prahy

3.

Jirka

4.

Arnošt Kohn

z Moravy

5.

Jenda Hermann

z Prostějova

6.

Straka

z Českých Budějovic

NEZNÁMÝ

Avšak nejhroznější hromadné popravy byly provedeny od dubna do června v r. 1944. To byla
doba obrovských transportů z Maďarska, Rumunska i Polska. V šesti týdnech bylo spáleno 700 000
lidí. Všechna krematoria i jámy u páté plynové komory pálila nepřetržitě celých 24 hodin. Ve dne i
v noci byli vražděni Židé z celé Evropy. Zásoba plynu již nestačila, proto děti byly házeny živé do
ohnivých pecí, starší a slabí lidé plynem jen omámeni a v tomto stavu spalováni. Do té doby spadá
též vzpoura Sonderkommanda, Židů, kteří prováděli odvážení mrtvých a jejich spalování. Vyhodili
krematorium do vzduchu a opatřivše si zbraně, chtěli prchnout. Jelikož nebyli dobře organisováni,
byli téměř všichni postříleni. Teprve v prosinci r. 1944 bylo definitivně zastaveno vraždění plynem.
Poslední selekci k popravám provedli proslulí Rapportführeři Oscha Hartwig a Uscha Kaduck.
Obvzlášť tento byl pověstný svou zvířecí krutostí. Byl to bývalý polský policista, nyní Volksdeutsche,
surový opilec, který chodil po táboře s revolverem v ruce a běda, kdo se mu nelíbil. Jaká zábava
pro něho vpadnout v noci na blok, a za neustálé střelby vyhnat polonahé vězně ven, někoho při
tom zabít. Ten pořučil, aby celý tábor nastoupil, a všichni vězňové museli před ním defilovat. Sám
seděl opilý na židli, pod kterou měl láhev s kořalkou, v ruce hůl. Podle své libosti vytáhl z řady
nějakého vězně rukovětí hole za krk. To byla oběť plynové komory. Za příšerného chechotu, neboť
voják ušlechtilé germánské rasy se tím bavil, vybral 2 000 lidí a to tentokrát mladých a silných,
kteří zanedlouho byli zavražděni. Tuto poslední hromadnou vraždu schválil této bestii německý
lékař SS Oberschturmführer Dr. Fischer.
Když jsme se Jendy Hermanna, zeptal co viděl nejhroznějšího, vyprávěl mi toto: Jednou
jsem byl náhodou přítomen, když otvírali plynovou komoru. komora byla lidmi přeplněna, proto,
když otevřeli dveře, vypadl z dveří malý tříletý hošík, ještě živý (snad dveřmi trochu vnikal vzduch)
před kterým se kutálel malý míček. Dítě si vzalo s sebou svou oblíbenou hračku, aby si hrálo v
novém domově. Jaký kontrast, v tom prostředí smrti, tak hrozné, jaké dějiny nepoznaly, koulí se
dětský míček z ručíček položivého děcka. Obraz krutý a plný hořské bolesti. Pro SS-Manna to však
jen znamená, že jde a ranou z revolveru roztříští děcku hlavu.
Německá kulturo, promluv !!! Kde jsi?

