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Úvod  

Všude okolo nás se objevují problémy související s kolektivním soužitím. Lidé nejsou a 

nebudou stejní. Lišíme se původem, barvou pleti, mentalitou, či „jen“ majetkovými 

poměry. Je možno hledat kořeny lidských sporů v minulosti?  

Současnost bez své minulosti neexistuje. Tu je třeba poznávat a připomínat si ji. Je 

důležité se seznámit s dobrým i zlým, příjemným i nepříjemným. Každý by o historii měl 

mít povědomí a z chyb se poučit. Tato práce se historii věnuje. Pro někoho půjde o dobu 

vzdálenou, pro jiného o dobu nedávnou. Vrátíme se do období 2. světové války.  

Během tohoto období zahynuly tisíce lidí, byli týráni, usmrceni v plynových komorách, 

byli zastřeleni nebo umučeni. I jejich ostatky byly mnohdy využívány k dalšímu 

zpracování – z vlasů byly zhotoveny oděvy, kosti byly využity k výrobě mýdel, z úst byly 

trhány zlaté zuby či korunky. 

V roce 1934 J. Goebbels, jeden z nejvyšších nacistických představitelů, nazval 

koncentrační tábory „Tábory určenými k převýchově protispolečenských živlů těmi 

nejhumánnějšími prostředky“, ve skutečnosti byly místy nejstrašnějšího mučení a vražd.1 

Tyto tábory určené k tak zvané „převýchově“, byly pracovní a vyhlazovací. Nacistický 

režim byl velmi krutý, uměl se vypořádat s kýmkoli, s politickými odpůrci, s Židy, 

Romy… 

Úplně první koncentrační tábor vznikl v Dachau v roce 1933, poté už také začala vznikat 

ghetta pro oběti rasového pronásledování. Nejdříve byli lidé posíláni do koncentračních 

táborů, poté už to byly vyhlazovací tábory, lidé byli využíváni i k nuceným pracím. 

Být zatčen a transportován do koncentračního tábora přineslo spoustu strachu, obavy o 

život zatčeného, ale i o jeho nejbližší. Uživí se? Přežijí? Nebudou i oni zatčeni, mučeni, 

usmrceni?  

Práce se věnuje analýze dopisů zatčeného Josefa Růžičky. Jejím cílem je vytvořit časovou 

osu posledních týdnů života tohoto vězně, ale i dohledání dalších osudů jeho rodiny.   

                                                
1Koncentrační tábory. Dějepis.com [online]. Dostupné z: https://www.dejepis.com/koncentracni-tabory/ 

[20. 9 2019] 
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1 Objasnění základních pojmů 

Koncentrační tábory = tábory sloužící k likvidaci nepohodlných osob nebo odpůrců 

režimu, hlavně Židů 

1.1 Historie koncentračních táborů 

Koncentrační tábory vymysleli Britové za Búrské války (16. prosinec 1880 –31. květen 

1902), aby vyhladili celý jeden národ v jižní Africe. Původně mělo jít o tábory pro válečné 

uprchlíky, ale spíše je měly koncentrovat na určitých místech. Búrská válka zuřila stále 

víc a víc a Britové začali používat brutální metody… 

V Africe vznikla stovka táborů, lidé v nich hladověli, trpěli nemocemi, hromadně umírali. 

Zahynulo zde také několik set tisíc dětí. 

Svět se o těchto táborech dozvěděl díky fotografce Emily Hobhouseové, která je 

navštívila. Jak ona sama napsala: „Mrtvé děti ležely všude kolem jako padlé květiny. 

Člověk jen stojí a dívá se na tu hrůzu a nemůže dělat téměř nic." 2 

Obrázek č. 1 – Africké koncentrační tábory3 

 

 

 

 

 

                                                
2 Koncentrační tábory [online]. 2. 10. 2017 [cit. 2019-09-22]. Dostupné z: 

http://extrastory.cz/koncentracni-tabory-vymysleli-britove-puvodne-mely-bohuliby-ucel.html 
3 Africké koncentrační tábory [online]. 2017 [cit. 2019-09-29]. Dostupné z: 
https://www.reflex.cz/clanek/historie/80877/koncentracni-tabory-nejsou-jen-vynalez-

kolonialismuzdokonaleny-hitlerem.html  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/16._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1880
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._kv%C4%9Bten
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1.2 Koncentrační tábory za 2. světové války 

V Německu byl první koncentrační tábor založen 23. března 1933 v Dachau, pouhé dva 

měsíce poté, co se Hitler stal říšským kancléřem. Dachau se stalo cvičným místem SS.  

Lidé byli nejprve odvezeni „dobytčími“ vlaky do tábora, poté prošli selekcí (výběrem). 

Ti, kteří měli „štěstí“, byli označeni za práceschopné, a ti, kteří byli neschopní, byli 

odvedeni do plynových komor. Mnoho lidí se selekce ani nedočkalo, protože zemřeli 

během převozu.  

Následně byli vězni vždy velice pečlivě označeni. V táboře Dachau byl každý vězeň 

označen pomocí čísla (přišíváno na oděv) a barevného trojúhelníku. V Osvětimi byli 

vězni označováni tetováním na paži a barevným trojúhelníkem (taktéž přišíván na oděv, 

pod číslo vězně). U židovských vězňů se označení skládalo ze dvou trojúhelníků. Žlutý a 

barevný.   

Vyhlazovací tábory = tyto tábory zakládali nacisté k systematickému vyvražďování 

židovského obyvatelstva (v malé míře i romské obyvatelstvo) 

Principem vyhlazovacích táborů bylo židovské obyvatelstvo zahnat do jedné místnosti a 

následně je zastřelit, nebo v plynové komoře zlikvidovat.  

Prvním, za tímto účelem postaveným táborem, byl tábor Chelmno (Kulmhof) v Polsku. 

Do provozu byl uveden 8. prosince 1941 poté, co do něj byli převezeni Židé z okolních 

oblastí. Nejprve byly k vraždám používány plynové vozy. Nakonec zde bylo zavražděno 

okolo 320 000 osob, většinou Židů.  

 

Nejvýznamnější vyhlazovací tábory:  

• Chelmno (německy Kulmhof)  

• Belzec  

• Sobibor  

• Treblinka  

• Majdanek a Osvětim – Březinka (německy Auschwitz-Birkenau)  
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Hlavním rozdílem mezi koncentračním a vyhlazovacím táborem je to, že ve 

vyhlazovacích táborech bylo rychle likvidováno nepohodlné obyvatelstvo (Židé) 

zastřelením či plynem. 

V koncentračním táboře šlo o to, aby byli vězni trápeni, mnohdy až ke k smrti.   

Nejznámější koncentrační tábory: 

 Mauthausen 

 Dachau 

 Treblinka 

 Majdanek 

 Osvětim 

 Buchenwald 

 Terezín (koncentrační tábor a ghetto) 

Později, v září 1941, byli sovětští váleční zajatci zavražděni v Sachsenhausenu 

zavedením kouře do utěsněných komor samotného nákladního vozu. O dva měsíce 

později byly tyto mobilní plynové vozy převezeny do Sovětského svazu, kde je 

Einsatzgruppen použily k vyvražďování Židů. Když byl v prosinci 1941 založen 

vyhlazovací tábor v Chelmnu, byly zde tyto plynové vozy rovněž používány.  

Během nacistické nadvlády v Evropě byly plynové vozy použity k vyvraždění přibližně 

700 000 osob. 4 

Ve vyhlazovacích táborech, postavených v rámci Operace Reinhard v Belzecu, 

Sobiboru a v Treblince, byl prvním plynem použitým k vraždění lidí kysličník uhelnatý. 

  

                                                
4 Koncentrační tábory [online]. 2. 10. 2017 [cit. 2019-09-29]. Dostupné z: 

http://extrastory.cz/koncentracni-tabory-vymysleli-britove-puvodne-mely-bohuliby-ucel.html 



10 

 

1.3 Koncentračních tábory za protektorátu Čechy a Morava 

Válka v letech 1939 až 1945 si vyžádala životy 343 tisíc Čechoslováků. Země v roce 

1938 přišla nejprve o Sudety. Právě zde se nacházela většina táborů. Pro Němce byli 

vězni zdrojem levné pracovní síly pro válečný průmysl. Fungovaly tu i pobočné tábory 

pro větší lágry ve Flossenbürgu, Gross-Rosenu či Osvětimi, kde dohromady zemřelo na 

1 170 000 lidí z celkových 6 milionů obětí lágrů! A i když byly „české“ tábory menší, 

panovaly v nich stejně nelidské podmínky… 

Flossenbürg 

Koncentrační tábor původně pro 1500 vězňů vznikl v květnu 1938 poblíž českých 

hranic, s nimiž se ale už nepočítalo. Kapacita byla rychle překročena, na konci války se 

v barácích tísnilo 15 tisíc lidí. Obří továrna na letadla ničící tvrdou dřinou vrcholné 

odpůrce nacismu měla přes sto poboček, část z nich v severních a západních Čechách. 

Gross-Rosen 

Koncentrační tábor z roku 1940 stál asi 60 km jihozápadně od polské Vratislavi. Kvůli 

těžké práci a sadismu dozorců průměrná doba přežití činila v roce 1942 dva měsíce. Ze 

125 tisíc vězňů asi třetina zahynula. Tábor měl v Polsku a Sudetech na 60 poboček. 

Lágry na našem území: 5 

 Bílá Voda 

 Bílý Kostel nad Nisou 

 Božičany 

 Nová Role 

 Brněnec 

 Bruntál 

 Bukovany 

 Bystřice 

                                                
5Koncentrační tábory na území Československa [online]. 22. 4. 2015 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: 

https:/ /www.clanek/zpravy-udalosti/314998/koncentracni-tabory-na-uzemi-ceskoslovenska-vezni-

umirali-v-52-lagrech.html 
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Obrázek č. 2 – Lágry na našem území6

 

1.4 Koncentrační tábory v Evropě7 

 Belzec – Polsko 

 Buchenwald – Německo 

 Chelmno – Polsko 

 Dachau – Německo 

 Jasenovac – Chorvatsko 

 Majdanek – Polsko 

 Mauthausen – Rakousko 

 Sachsenhausen – Německo 

 Litoměřice – Československo 

 

                                                
6Koncentrační tábory na území Československa [online]. 22. 4. 2015 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: 

https:/ /www.clanek/zpravy-udalosti/314998/koncentracni-tabory-na-uzemi-ceskoslovenska-vezni-

umirali-v-52-lagrech.html  
7 10 táborů smrti, v nichž lidé umírali po tisících denně [online]. 30. 9. 2015 [cit. 2019-10-19]. Dostupné 

z: https://refresher.cz/28785-10-tab oru-smrti-v-nichz-lide-umirali-po-tisicich-denne?gdpr-accept=1  
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1.4.1 Koncentrační tábor Mauthausen 

Koncentrační tábor Mauthausen patřil k nejhorším nacistickým likvidačním 

koncentračním táborům. Vězně zde stříleli, věšeli, naháněli do ostnatých drátů nabitých 

elektřinou, usmrcovali petrolejovými injekcemi, v plynových komorách nebo v 

pojízdném plynovém autobusu, v zimě za mrazu polévali vězně vodou z hydrantů, štvali 

na ně hladové psy, prováděli na vězních pseudolékařské pokusy, vraždili je hladem, 

psychickým týráním i těžkou fyzickou prací. 

 

1.4.2 Osvětim  

Za druhé světové války byla Osvětim německý vyhlazovací tábor. Šlo o největší 

koncentrační tábor na světě. Postavili ho na příkaz Himmlera dne 27. dubna 1940. Na 

začátku války Němci napadli nejdříve Polsko. Poláci byli proto prvními vězni. Uvěznili 

je zde v červnu 1940. 

První plynová komora byla postavena v září 1941. Koncentrační tábor dostal název 

Auschwitz, což Německy znamená název obce Osvětim. V Osvětimi zahynulo přibližně 

1,5 milionů nevinných lidí v plynových komorách, v důsledku vyhladovění nebo 

těžkých prací. 

Tábory v Osvětimi byly tři. 

První byl postaven v roce 1940 Auschwitz I8. Před vstupem se nachází nápis „Arbeit 

macht frei“  = „Práce osvobozuje“. Nápis vytvořil vězeň Jan Liwacz v dílně 

zmiňovaného koncentračního tábora. Ve slově ARBEIT je obrácené písmeno B. Někteří 

autoři tvrdí, že došlo pouze k běžnému omylu, jiní tvrdí, že obrácené písmeno 

symbolizuje odpor proti nacismu. 

Pro nedostatečnou kapacitu byl v roce 1941 postaven v Březince největší komplex 

Auschwitz-Birkenau, nachází se asi 3 km od Osvětimi. Známá je zde rampa, na které se 

lidé před příchodem dělili, zda budou vězněni, nebo jejich život skončí v plynové 

komoře. 

                                                
8 Osvětim: Koncentrační tábor Auschwitz [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z:  

https://www.osvetim.info/  
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Auschwitz II - Birkenau (Brzezinka) – Celý lágr čítal přes 300 budov, z toho 45 

cihlových a 22 dřevěných zůstalo dodnes skoro neporušeno, po zničených budovách 

zůstaly jen komíny, v roce 1944 dosáhl počet vězňů cca 100 tisíc. Vězni campu byli 

sužováni nedostatkem vody, příšernými sanitárními podmínkami a obrovským 

množstvím krys, Birkenau bylo to místo, kde nacisté postavili většinu zařízení 

masového vyvražďování, konkrétně 4 krematoria s plynovými komorami a 2 plynové 

komory ve speciálně předělaných farmhousech. V plynové komoře dokázali usmrtit 

Cyklonem B asi 350 lidí za den.  

Třetí tábor se začal stavět v Monowicích - Auschwitz III. V březnu 1942. Šlo 

především o pracovní tábor, vyráběl se zde kaučuk a syntetická vlákna. 

Obrázek č. 3 – Koncentrační tábor Auschwitz9

 

 

 

 

 

                                                
9Osvětim: Koncentrační tábor Auschwitz [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: 

https://www.osvetim.info/ 
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Obrázek č. 4 – Táborový komplex Osvětimi10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Osvětim II. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
10 FRIEDLER, Eric, Barbara SIEBERTOVÁ a Andreas KILIAN. Svědkové z továrny na smrt, Luneburg 

2002; s. 358. ISBN 80-87067-64-9. 
11FRIEDLER, Eric, Barbara SIEBERTOVÁ a Andreas KILIAN. Svědkové z továrny na smrt. Luneburg, 

2002, s. 358. ISBN 80-87067-64-9. 
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1.4.3 Koncentrační tábor Dachau12 

Dachau, nejdéle existující nacistický koncentrační tábor, se nacházel zhruba 15 km 

severozápadně od Mnichova. Jeho zřízení oznámil Heinrich Himmler 20. března 1933. 

O dva dny později byli do Dachau přivezeni první vězni, především komunisté 

a sociální demokraté.  

V červnu 1933 se velitelem tábora stal Theodor Eicke, který v něm zavedl režim, jehož 

podstatou byla soustavná terorizace vězňů a snaha o jejich co nejdůkladnější ponížení. 

Eicke nechal tábor obehnat elektrickým plotem se strážními věžemi. Dachau se stalo 

zároveň „školou vraždění“ pro příslušníky SS. Eicke se v roce 1934 stal inspektorem 

všech koncentračních táborů a jím vyvinutý systém byl zaveden - s jistými odchylkami - 

také pro ostatní tábory.  

V Dachau byli zpočátku vězněni političtí odpůrci režimu - především komunisté, 

sociální demokraté a odboráři. Politickým vězňům se podařilo obsadit většinu 

významných pozic ve vězeňské samosprávě a udržet si je po celou dobu existence 

tábora - díky tomu mohli v mnoha případech pomáhat ostatním vězňům. Později k nim 

přibývaly další skupiny vězňů - svědkové Jehovovi, Romové či homosexuálové. 

Přibývali také židovští vězňové. Po „křišťálové noci“ 13 bylo do Dachau zavlečeno více 

než 10 tisíc Židů z celého Německa. Byli propouštěni až po několika týdnech, když 

slíbili, že opustí Německo. Většina z nich po zkušenosti z koncentračního tábora 

skutečně raději volila emigraci.  

Křišťálová noc 1938 

V noci z 9. na 10. listopadu 1938 v celém Německu vypukl protižidovský pogrom, který 

bývá označován - poněkud zavádějícím a eufemistickým - názvem „křišťálová noc“ 

(německy „Kristallnacht“). Pogrom symbolizoval a urychlil vyostření nacistické 

protižidovské politiky v roce 1938.  

                                                
12Koncentrační tábory: Dachau [online]. 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: 

https://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/koncentracni-tabory/dachau/ 
13Koncentrační tábory: Křišťálová noc [online]. 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: 

https://www.holocaust.cz/dejiny/soa/Nacionalnesocialisticke-konecne-resenkonecne-reseni-zidovske-

otazky-v-evrope/pronasledovani-nemeckych-zidu-po-prevzeti-moci-nacisty/kristalova-noc-1938/ 

 

 

https://www.holocaust.cz/cz/dejiny/udalosti/kristalova-noc-1938
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Během války přibývaly do Dachau nejrůznější další skupiny vězňů z okupovaných 

zemí. Z Dachau se stále více stávalo místo masového vraždění. V říjnu 1941 bylo např. 

do tábora deportováno a následně zastřeleno několik tisíc sovětských zajatců. Od ledna 

1942 byla část vězňů, tzv. „invalidů“, odvážena na zámek Hartheim u Linze, kde byli 

zavražděni plynem. Také v Dachau byla vedle rozsáhlého krematoria vybudována 

plynová komora, ta však nikdy nezačala sloužit masovému vraždění. V táboře byly až 

do osvobození prováděny popravy.  

5. října 1942 vydal Himmler příkaz transportovat všechny židovské vězně 

z koncentračních táborů na německém území. Všichni židovští vězňové byli z Dachau 

deportováni do Osvětimi. V zimě 1942 začali lékaři SS v táboře provádět na vězních 

bolestivé lékařské pokusy, které často končily smrtí.  

V roce 1942 byla vytvořena síť pobočných táborů Dachau, jejíž vězňové byli využíváni 

především pro otrockou práci pro německý zbrojní průmysl. V pobočných táborech 

Dachau bylo vězněno až 37 tisíc vězňů. V největším komplexu pobočných táborů 

v Landsbergu am Lech vznikaly podzemní továrny, na jejichž vybudování byli 

deportováni především židovští vězni z táborů na východě. Na přelomu let 1944 a 1945 

tam ve vražedných podmínkách pracovalo zhruba 30 tisíc vězňů.  

Obrázek č. 6 – Vězňové osvobození v Dachau. 14 

 

 

 

                                                
14Koncentrační tábory: Dachau [online]. 2019 [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: 

https://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/koncentracni-tabory/dachau/ 

 

https://www.holocaust.cz/cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/osvetim
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1.4.4 Terezín15  

Terezín byl založený jako josefínská vojenská pevnost v labské kotlině u soutoku Labe 

a Ohře. Jednalo se o jedenáct kasáren, množství dalších vojenských objektů. 

Po obsazení Československa Hitlerem si nacisté povšimli „výhod“ Malé pevnosti 

a zřídili zde v červnu 1940 policejní věznici16. Z různých služeben gestapa sem byli 

posíláni čeští a moravští vlastenci, členové mnoha odbojových skupin a organizací. 

Kromě našich občanů zde byli vězněni i občané bývalého Sovětského svazu, Poláci, 

Jihoslované, Francouzi, Italové, angličtí váleční zajatci a příslušníci dalších národů. Za 

pět let prošlo branou Malé pevnosti na 32 000 mužů a žen. 

Do června 1942 byl terezínský koncentrační tábor rozmístěn do navzájem přísně 

izolovaných mužských a ženských kasáren. Vězňové je mohli opouštět pouze pod 

dohledem SS a protektorátního četnictva.  

Když se vězeň, který s pracovní kolonou přišel do ženských kasáren, setkal na chvíli se 

svou manželkou, byl potrestán 25 ranami a měsícem uvěznění v bunkru. V městě ještě 

žili civilní obyvatelé. Každý kontakt vězňů s nimi byl přísně trestán, dokonce i trestem 

smrti. 

Součástí nacistických plánů na nové uspořádání Evropy bylo tzv. konečné řešení 

židovské otázky. Také na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava byli občané 

židovského původu pronásledováni a od listopadu 1941 postupně deportováni do města 

Terezín, kde pro ně nacisté zřídili tzv. ghetto – koncentrační tábor pro Židy.  

Zde měli být soustředěni do doby, než budou místa vyhlazovaní na východě připravena 

k jejich konečné likvidaci. 

Terezínskému ghettu velela nacistická komandantura, která dávala rozkazy tzv. 

židovské samosprávě. Ta se starala o zajišťování vnitřního chodu tábora. Strážní službu 

                                                
15 Terezín: Koncentrační tábor pro Židy, tzv. ghetto Terezín [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: 

https://www.pamatnik-terezin.cz/koncentracni-tabor-pro-zidy-tzv-ghetto-terezin  

16 Terezín: Policejní věznice v Malé pevnosti [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: 

https://www.pamatnik-terezin.cz/koncentracni-tabor-pro-zidy-tzv-ghetto-terezin  
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vykonávali protektorátní četníci, kteří z velké většiny sympatizovali s uvězněnými, 

snažili se jim pomáhat a udržovat kontakty s vnějším světem. 

V ghettu platily všemožné zákazy a nařízení. Kulturní život byl však po určité době 

povolen, neboť měl posloužit jako jeden z nástrojů k zastření pravdy o osudu, který byl 

Židům předurčen. Pro vězně mělo umění ve všech formách veliký význam, neboť jim 

pomáhalo překonávat deprese a strach z neznámé budoucnosti, jakož i uchovávat jejich 

osobní integritu. 

V ghettu byly vězněny i tisíce dětí a snahou židovské samosprávy a dospělých vězňů 

obecně bylo jim jejich úděl pokud možno ulehčit. Přes zákaz nacistů probíhalo tajné 

vyučování a pedagogové i vychovatelé se dětem věnovali s nesmírnou obětavostí. 

Vězňům sloužila k ubytování nejprve kasárna a po vystěhování terezínských obyvatel 

v polovině roku 1942 i civilní domy. Při obrovském přeplnění tábora však často obývali 

i půdy, sklepy a kasematy ve valech. Do Terezína proudily tisícové transporty Židů 

nejen z protektorátu, ale i z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a koncem války 

i ze Slovenska a Maďarska.  

Životní podmínky uvězněných se rok od roku zhoršovaly, vězňové byli nuceni 

k vysilující otrocké práci. Tzv. vnitřní komanda zajišťovala údržbu a chod věznice, 

obdělávání přilehlých polí a výstavbu různých objektů. Většina vězňů však pracovala 

mimo pevnost u různých firem v okolí a do posledních dnů války se podílela na válečné 

výrobě a práci pro říši. 

Jen večer ve chvílích odpočinku se mohli vězňové povznést nad neustálé ponižování 

a teror ze strany dozorců. V celách, kde se utvořil ustálený a důvěryhodný kolektiv, se 

tajně rozvíjela politická a kulturní činnost. Besedovali zde a přednášeli umělci 

a nejrůznější odborníci. Na některých celách se tajně pořádaly kulturní večery, při nichž 

se zpívalo a recitovalo, kněží organizovali modlitby. I v nelidských podmínkách dovedli 

lidé umělecky tvořit; vznikala zde řada básní a jednoduchých kreseb, které mají 

především velkou dokumentární hodnotu. Kulturně politický život na celách a tajné 

spojení s venkovním světem pomáhaly vězňům Malé pevnosti překonat hrůzy tohoto 

nacistického perzekučního zařízení. 
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Malá pevnost měla charakter průchozí věznice, odkud byli vězni posíláni po určité době 

před soud nebo do koncentračních táborů. Přímo zde zahynulo v důsledku hladu, týrání 

a nedostatečné lékařské péče a hygieny 2 600 vězňů, další tisíce jich zahynuly 

po deportaci z Terezína. 

Za necelé čtyři roky prošlo terezínským ghettem více než 140 000 židovských vězňů – 

mužů, žen i dětí. V posledních dnech války k nim přibylo ještě více než 15 tisíc vězňů, 

kteří dorazili do Terezína s tzv. evakuačními transporty z koncentračních táborů 

vyklízených před postupující frontou. Mezi nimi byli i vězni nežidovští. Od vzniku 

ghetta až do osvobození v Terezíně zemřelo na 35 000 vězňů v důsledku stresu, hladu 

a hrozných ubytovacích a hygienických podmínek. 

Do ghetta transporty přijížděly, ale také z něj odjížděly do míst vyhlazování a otrocké 

práce. Od října 1942 směřovaly téměř všechny do Osvětimi – Březinky (Auschwitz – 

Birkenau), nejstrašnějšího koncentračního a vyhlazovacího tábora. Z terezínského 

ghetta bylo vypraveno celkem 63 transportů, jimiž odešlo více než 87 000 osob. Z nich 

se dočkalo osvobození jen necelých 3 800 lidí. Mezi těmito deportovanými byli 

i nejmladší vězni. Na 7500 jich zahynulo, osvobození se dočkalo jen 245. Přímo 

v ghettu pak zahynulo dalších 400 dětí. O životě nejmladších obětí vypovídají verše, 

deníky, ilegálně vydávané časopisy a tisíce kreseb – většinou to jediné, co po nich 

zůstalo. 

1.4.5 Koncentrační tábor v Litoměřicích17  

V posledních válečných letech, kdy německý zbrojní průmysl byl neustále více 

ohrožován leteckými nálety spojenců, rozhodli nacisté o přemístění části výroby do 

podzemí. Také v Litoměřicích měl být využit bývalý vápencový důl pod planinou 

Bídnice.  

Na jaře roku 1944 se zde začaly budovat podzemní továrny s krycími názvy Richard 

I a Richard II. K jejich výstavbě sem byly přivezeny tisíce vězňů, především Poláků, 

Jihoslovanů, Rusů, Francouzů, Belgičanů, Italů a dalších národností. V blízkosti 

                                                
17 Terezín: Koncentrační tábor v Litoměřicích [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: 

https://www.pamatnik-terezin.cz/koncentracni-tabor-pro-zidy-tzv-ghetto-terezin 
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budované továrny pro něj byl zřízen koncentrační tábor – pobočka kmenového tábora 

ve Flossenbürgu – zdroj pracovní síly. 

Vězňové upravovali terén na povrchu, razili štoly a připravovali prostory továrních hal. 

Speciálně vybraní jednotlivci se pak spolu s totálně nasazenými dělníky podíleli 

na výrobě součástek motorů k tankům, těžkým vojenským vozidlům a lodím. 

Po několik měsíců zde pracovalo i početné komando vězňů z terezínské věznice gestapa 

v Malé pevnosti. 

Nelidské zacházení, hlad, otrocká práce v podzemí, kde hrozily závaly, a nakonec 

rozšíření epidemie tyfu způsobily, že z 18 000 vězňů, kteří sem byli deportováni, jich za 

necelý rok zahynulo na 4 500. 

Osvobození18  

Situaci vězňů v Terezíně zkomplikovaly koncem války evakuační transporty, které sem 

přijížděly od 20. dubna do 6. května 1945. Tisíce zubožených a těžce nemocných vězňů 

s sebou přivezly skvrnitý tyfus, který se rychle rozšířil i mezi původními židovskými  

vězni. Mezitím byl zjištěn tyfus i ve věznici v Malé pevnosti. O tom se dozvěděli lékaři 

v Praze a zorganizovali tzv. Českou pomocnou akci na pomoc terezínským vězňům.  

Vedl ji pražský epidemiolog MUDr. Karel Raška.  

Členové České pomocné akce zahájili již 4. května 1945 záchranné akce v Malé 

pevnosti a zároveň navázali kontakt se zástupci Mezinárodního červeného kříže, který 

převzal již 2. května ochranu nad policejní věznicí i ghettem. Ve večerních hodinách 8. 

května projely Terezínem ve směru na Prahu první jednotky Rudé armády. 

Sovětští vojáci pak v následujících dnech převzali na žádost českých lékařů ochranu 

celého Terezína a poskytli i potřebnou lékařskou pomoc. Spolu s českými lékaři 

a zdravotníky i zdravotní službou z řad bývalých vězňů a desítek dobrovolníků ze 

širokého okolí se podíleli na likvidaci tyfové epidemie, která si vyžádala ještě stovky 

obětí.  

                                                
18 Terezín: Osvobození [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: 

https://www.pamatnikterezin.cz/koncentracni-tabor-pro-zidy-tzv-ghetto-terezin  
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1.5 Vznik Památníku Terezín  

V krátkém čase po skončení druhé světové války se rozvinula snaha o zachování 

a udržení míst utrpení a smutku tak, aby byla stálou připomínkou i výstrahou 

pro budoucí generace. Dne 6. května 1947 vláda Československé republiky rozhodla 

zřídit v Terezíně památník s cílem zachovat a udržovat pietní místa.  

Soubor Památníku tvoří:  

 Malá pevnost jako historická část Terezína  

 Národní hřbitov  

 Muzeum ghetta  

 Bývalá Magdeburská kasárna  

 Modlitebna z doby ghetta a rekonstrukce "mansardy" vězňů terezínského ghetta 

Židovský hřbitov s krematoriem a Ruský hřbitov  

 Památník sovětských vojáků  

 Pamětní deska u bývalé železniční vlečky  

 Pietní místo u Ohře  

 Kolumbárium s částí opevnění, obřadní místnosti a márnice  

 Bývalá podzemní továrna Richard v Litoměřicích s krematoriem  

 

Židovský hřbitov s krematoriem19 

V terezínském ghettu byli zemřelí zpočátku pohřbíváni do jednotlivých i hromadných 

hrobů v prostoru bohušovické kotliny. Vznikl tak postupně Židovský hřbitov, na němž 

je pohřbeno na 9 000 obětí z tohoto tábora. Nacisté se později rozhodli vybudovat 

v Terezíně táborové krematorium. Bylo uvedeno do provozu 7. září 1942 a spalovalo 

mrtvé nejen z ghetta, ale i z policejní věznice gestapa v Malé pevnosti a později 

i z litoměřického koncentračního tábora. Podle dochovaných kremačních záznamů zde 

bylo zpopelněno na 30 000 obětí.  

                                                
19Terezín: Židovský hřbitov s krematoriem [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://www.pamatnik-

terezin.cz/koncentracni-tabor-pro-zidy-tzv-ghetto-terezin 
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Od poloviny března 1945 až do příchodu prvních evakuačních transportů byly kremace 

zastaveny. Mrtví byli ve všech třech perzekučních zařízeních pohřbíváni 

do hromadných hrobů.  

Vzhled původního pohřebiště židovských vězňů, nacházejícího se v bohušovické 

kotlině, byl po válce architektonicky a výtvarně vyřešen a celý prostor je nyní upraven 

jako sad nenápadně zapadající do okolní krajiny. Pietní úpravu dostalo i místo, kde byl 

v listopadu 1944 z příkazu nacistů vhazován do řeky Ohře popel umučených vězňů. 

Obrázek č. 7 – Pevnost Terezín20 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 - Vězni21 

 

 

                                                
20Terezín: Pevnost Terezín [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: http://www.pevnostterezin.cz/pro-

turisty/ 

21Terezín: Pevnost Terezín [online]. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: http://www.pevnostterezin.cz/pro-

turisty/ 
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2. Josef Růžička     

Obrázek č. 9 – Josef Růžička22 

V roce 1889 byla prodána hospoda Václavu Růžičkovi 

z domu číslo 12. Václav Růžička se oženil za Františku 

Přeučilovou z Mrače. Narodily se jim tři děti. František, 

Marie a Josef. Marie a František se odstěhovali do Prahy. 

Josef zůstal v Přibyšicích. 

Josef Růžička - narozen 17. 3. 1901 v Přibyšicích. 

Josef si vzal Marii Haškovou z Přibyšic. Spolu měli 6 dětí. 

Z obyčejného domu byla postavena hospoda, č. p. 24. 

(Obrázek č. 10), o kterou se staral Josef s Marií . 

Obrázek č. 10 – Dům Josefa Růžičky23 

 

 

 

 

 

 

Na konci okupace došlo k projevu protiněmeckého odporu místních občanů, na který 

doplatil hostinský Josef Růžička. V červnu roku 1944 se v místním hostinci rozhořel 

incident, při němž několik přibyšických občanů při harmonice, na niž hrál Josef 

Růžička, zpívalo jednak národní písně (Chaloupky pod horami), jednak některými 

projevy zesměšňovali v pohostinství přítomné příslušníky SS. Důsledkem tohoto bylo 

zatčení Josefa Růžičky a jeho odvezení do Benešova na gestapo, které mělo sídlo ve 

                                                
 
22MLÍKOVSKÝ, Josef. Paměti osady Přibyšice a rodu Mlíkovských ze Lhoty. Přibyšice, 2017. 
23MLÍKOVSKÝ, Josef. Paměti osady Přibyšice a rodu Mlíkovských ze Lhoty. Přibyšice, 2017 
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vile „Katuška“. Po několika dnech si gestapo přijelo i pro dalšího z přítomných 

v hostinci, a to pro Františka Sejku. Odvezen byl gestapáky přímo z pole, kde pracoval 

s koňmi.  Na benešovském gestapu byl podroben mnoha výslechům, ale po 

několikaměsíčním pobytu a útrapách byl propuštěn a mohl se vrátit domů. Podstatně 

hůře dopadl zatčený Josef Růžička, který byl po výsleších převezen nejprve do věznice 

v Terezíně a po čtyřech měsících pak do koncentračního tábora v Dachau, kde jako 

vězeň číslo 126496 podle zaslaného úmrtního oznámení 18. února 1945 na následky 

otravy krve zemřel. 24 

Obrázek č. 11 – Úmrtní oznámení Josefa Růžičky25 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Osud Josefa Růžičky po zatčení v červnu 1944 

Jaké byly další osudy pana Josefa Růžičky a jeho rodiny, je možno odhadovat pouze 

z dochovaných dopisů. Ať už těch, které psal sám pan Josef, či těch, které psala jeho 

žena a další osoby. 

Tato kapitola deníkovým způsobem podává svědectví o životě rodiny po zatčení. 

Psát mohli jen ti, kdo měli prokazatelně doma rodiny nebo blízké přátele, dopisy musely 

být v němčině a přísně se cenzurovaly. Převažující část osazenstva koncentračních 

                                                
24MLÍKOVSKÝ, Josef. Paměti osady Přibyšice a rodu Mlíkovských ze Lhoty. Přibyšice, 2017. 
25MLÍKOVSKÝ, Josef. Paměti osady Přibyšice a rodu Mlíkovských ze Lhoty. Přibyšice, 2017. 
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táborů, tedy lidé z Polska, Ukrajiny, Jugoslávie nebo Německa, tyto korespondenční 

možnosti neměla. 

Pokud ale vůbec takový dopis z koncentračního tábora k adresátům došel, pak jeho 

obsah nečetl jen bezprostřední příjemce, ale i široké okolí příbuzných, přátel i 

sousedů26. 

Rodiny zadržených občanů obdržely informaci, jak mohou se svými blízkými 

komunikovat  - (Příloha č. 1 - Výňatek z trestního zákoníku – překlad) 

Každý zadržený může obdržet a odeslat dopis nebo kartu jednou měsíčně. Obálky musí 

být lemovány. Dopisy nesmí mít více než 2 strany po 15 řádcích, musí být psány 

inkoustem, musí být jasně čitelné. Pošta od vězňů, kteří zde již nejsou, nebude 

přeposílána. Dopisy, které nejsou v souladu s předpisy, nebudou rozdány. Potravinové 

balíčky nebudou přijaty. Převody jsou povoleny pouze poštou. Měsíčně až 50 K. 

Policejní vězení Terezín, Malá pevnost – cela 30 

6. 9. 1944 – Příloha č. 2 – Dopis Josefa Růžičky své ženě a dětem 

Milá manželko a děti, 

Zasílám především vděčné pozdravy a polibky. Jsem zdráv a daří se mi dobře. Napište 

mi, zda vy všichni jste zdrávi a pošlete mi prádlo a měsíčně 50 K. Prádlo každý týden. 

Také mi pošlete pár jablek a kg pečených brambor. Jiné potraviny nejsou dovoleny. 

Napište mi brzy. Zdravím a líbám všechny. Prosím o boty a svetr. 

Váš taťka Josef Růžička 

 

 

 

 

                                                

 
26MOULIS, Miloslav a Roman CÍLEK. Zapomeňte, že jste byli lidmi. : Nacistické koncentrační tábory - 

symbol barbarství. EPOCHA, 2005, s. 300. ISBN 80-86328-79-1. 
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1. 10. 1944 – Příloha č. 3 – Dopis Josefa Růžičky manželce 

Moji milí, 

Srdečně zdravím, jsem díky Bohu zdravý a myslím na to, jestli vy také. Dostal jsem od 

Vás jeden dopis do Benešova. Pošlete mi dřeváky, ovoce, rukavice, prádlo, jinak nic. 

Prosím o dovolení, aby jste mě mohli v neděli navštívit, sama od sobe ale nejezdi. 

Váš Josef Růžička 

 

23. 10. 1944 – Příloha č. 4 – Dopis Josefa Růžičky příbuzným 

Jedu pryč nejspíš asi do koncentráku do Rakous přes Linec. Posílám košili a boty až 

napíšu, pošlete mi, aby mi tu nebilo zima. 

 

24. 10. 1944 - Příloha č. 5 - Dopis vězně svým příbuzným 

Neposílejte mi zde žádné balíčky a nečekejte na novou adresu. 

 

29. 10. 1944 – Příloha č. 6 - Dopis pro paní Růžičkovou od vězně, který byl propuštěn 

z koncentračního tábora Terezín. 

Vážená paní Růžičková! 

Píši Vám na žádost Vašeho pana manžela. Totiž aby jste tomu rozuměla tak jsme byli 

spolu v Terezíně a já jsem se dostal již domů. Chtěl jsem původně tam k Vám zajet ale 

pro spoustu práce mě to není možní. 

Váš pan manžel by byl rád když by jste se tam za ním do Terezína přijela podívat. 

Jelikož jídlo z balíčků žádnému nedávají tak v balíku nic neposílejte. Při návštěvě je ale 

možnost dát. K návštěvě potřebujete povolení od Gestapa v Benešově bez povolení by 

Vás do Terezína nepustili a proto když by jste povolení nedostala tak tam nejezděte. 
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Pak mě požádal aby jste mu vždy do prádla zašila nějaké cigarety a nebo tabák ale 

šikovně aby to nebylo nápadné. Pak mu máte poslat více peněz a na druhou stranu 

poukázky napsat na úhradu léků poněvadž již je tam u doktora něco dlužen a trochu 

nasadí s ušima. Nebylo to tak zlé a doufám že od té doby co jsem já odjel je snad již 

zdráv. 

S tím to dopisem se nemusíte nikomu zmiňovat a hlavně aby o tom nevěděli v Terezíně 

poněvadž by to Vašemu panu manželovi moc ublížilo. Když mě o to žádal, abych Vám 

napsal a nebo k Vám zajel tak jsem splnil jeho prosbu. Tak postupujte opatrně aby u 

toho nevznikly nějaké nepříjemnosti. 

Tím končím a s přátelským pozdravem  

 

1. 11. 1944 – Příloha č. 7 - Dopis Josefa Růžičky pro manželku a děti 

 1. listopadu všech svatých  Spomínám Drahá manželko a děti 

Dnes jsem právě od vás dostal první dopis 1. listopadu ani nevíte jak mě bylo 10 týdnů 

jsem nevěděl, co je  vámi. Prádlo mám zabalený z ručníků jsem si ušil pytlík na prádlo. 

Byl tu Pepík za mnou to by musel mít povolení s gestapa aby ho sem pustli. Potřeboval 

bych ňáký triko nebo svetr ke krku v těch košilích je chladno jsou to letní košile rukavice 

dostal a šálu ste dostali potřeboval bych 10dopis od vás pište častěji 

Můžeš přibalit k prádlu kousek chleba. 

Vím, že jste se polezli když jsem jel pryč. Spomínám na Lidušku. 

Ještě jednou vás zdravý otec a manžel. 

Prádlo a peníz jsem dostal 26.10. Pozdrav Františku. 

 

4. 11. 1944 – Příloha č. 8 - Dopis Josefa Růžičky psaný manželce a dětem 

Drahá manželko a děti. 

Přijměte ode mě srdečný pozdrav, polibek vzpomínám na vás. 

Jsem již trochu zdráv a vzpomínám na Vás co dělá chudáček Liduška.Píši jen budu 

naschánět papír. Jestli pak jste mi poslali prádlo jiné. Posílejte abych nemusel dlouho 
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čekat.  Balíky s prádlem vydávají. Já jsem dostal všechno prádlo, co jste mi zaslali. Teď 

naposledy co mám na sobě dvoje košile jedny spodky letní a jedny nějaký spodky  a 

košile bundu poslat domu. Mám dvoje prádlo na sobě a je chladno. Ten svetr modrý mi 

pouští na prádlo pošli tutéž a nit na košili. Potřeboval bych ňáký trička, starý svetr a 

košile na lítání. Psal jsem Karličce jestli tam má po dětech dětech ňáký pížo. 

Vzpomínejte na mě je mě zima. Kdybych jel někam jinam tak to pošlu domů vše. 

Nezapomínejte na tatínka. Jestli pak jste dostali co mi poslali ty věci domu 2 pyžama, 

hřebínek. Ty rukavice šálu bych potřeboval  a ňáký čaj bolí mě ledviny. Též jehlu a nitě. 

Posílej balíčky kdybych tu nebyl tak to dostaneš spátky. Až budeš posílat prádlo zašij do 

spodzů 50 nebo 100 K. Koupil jsem asi 2x u doktora léky. Zašij to nejak pěkně, aby to 

nebylo znát. Nedělej si s tím žádnou hlavu, jak to uděláš, tak to bude. Pozdravuj všechny 

přátelé a známí. Dej Vám pán Bůh hodně zdraví 

Váš otec a manžel 

 

7. 11. 1944 - Příloha č. 9 - Dopis pro všechny příbuzné. 

Neposílejte mi zde žádné balíčky a nečekejte na novou adresu. 

 

Listopad 1944 – Příloha č. 10 - Dopis pro paní Růžičkovou od rodiny Přeučilové. 

Tetičko 

Sděluji Vám že Josef byl převážen skrze Benešov ve středu tj. 8. 11.1944 v 8 hod. ráno. 

Vypadá poměrně velmi dobře takže buďte bez obav. Bohužel eskorta byla velmi přísná 

takže já jsem mu nemohla nic podati. S přátelským pozdravem rod. Přeučilova. 

   

Listopad 1944 - Příloha č. 11 - Dopis Josefa Růžičky své manželce a dětem. 

Vrátil jsem se zpátky do Terezína jak tu budu zase dlouho nevím  prádlo jsem dostal 

jedno posílám domu druhý špinaví pošlu na druhý týden a dvoje čisté tu mám co jste 

naposledy poslali. 



29 

 

Když posíláš prádlo dej k tomu kousek chleba cibuli česnek ňáký jablko ale moc né. 

Posílej to drahou kdybych tu nebyl příde Vám to zpět. Potřeboval bych ňáký svetr ke 

krku. Co tu mám tu teplou vestu to nic nejni jestli by neměla sestra oni ty košile jsou 

letní a je skoro chladno. Nezapomeňte na mě že se blíží zima.  

Pozdravujte všechny přátele a známý bratra sestry. Pošli peníze. 

Váš otec a manžel Josef. 

 

Listopad 1944 - Příloha č. 12 – Dopis pro paní Růžičkovou od paní Bednářové. 

Vážená Paní. 

Předem přijměte můj srdečný dík za balík mě poslaný, ano, bylo to od mého muže, den 

před-tím jsem obdržela z kanceláře Terezín že nemusím nic posílat a čekat na novou 

adresu tak nevím kde teť je už je to od 7/11. Musím čekat. Odpusťte že píši teprve dnes, 

ale čekala jsem, do soboty a nic nepřišlo co by náleželo Vám. To víte že bych to ze srdce 

ráda Vám poslala neboť máme asi stejné trápení a čekáme na sebemenší správu. 

Ze srdečným pozdravem 

Bednářová K. 

 

Dachau 2. 12. 1944 – Příloha č. 13 - Dopis Josefa Růžičky své manželce a dětem. 

Drahá manželko a děti. 

Já Vás všechny zdravím a tisíckrát líbám. Vzpomínám na Vás ve dne v noci, jsem dosud 

zdráv a nalézám se v Dachau. Jakmile drahá manželko obdržíš to psaní pošli mě svoje 

prádlo dvoje ponožky chleba, vánočku, suchary, salám a vše co seženeš. Balík můžeš 

poslat každý týden do 20 kg, a nezapomeň na cigarety. Můžeš mě také poslat domovinu. 

Při zásilkách musíš vzíti na vědomost že v této době jsou balíky až tři týdny na cestě. 

Vyřiď sestře Anežce aby mě také balíček s chlebem a s něčím poslala. Dělej tak každý 

týden a starej se aby balíky byli řádně zapakované by cestou se nepoškodili. 

Nezapomínejte na mě a modlete se stále. Pozor na adresu jak jsem ji napsal. 
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Pozdravujte odemě bratra sestry a rodiče, zároveň všechny příbuzné a známé. Přeji 

Vám Veselé svátky stálé zdraví s brzkou s chledanou.Můžeš mě také poslati peníze. 300 

K, trochu cukru, sušené ovoce, a třeba marmeládu. Pošlete chleba zvlášť a druhé věci 

také zvlášť. Pošlete to hned a správně. Řekni panu Matějíčkovi aby mě nechal špek. A 

Máša ať napíše sestře Anežce že prosím ji též o balíček. 

Končím dopis líbám Vás všechny Váš otec a manžel Josef Růžička. 

 

Prosinec 1944 – Příloha č. 14 - Dopis pro paní Růžičkovou od B. F. 

Drahá Paní. 

Přijměte o de mě srdečný pozdrav. Děkuji Vám za poslední dopis již je to dávno, ale jest 

jsem teprve dostal v pátek správu kde se nalézá můj manžel. Paní, dobře jste psala kam 

jede prozatím nevím s kým tam je, jenom píše mám se dobře ale posílá mě co můžeš ale 

hodně brzo. Již jsem poslala. Pan manžel ještě nepsal? To budou svátky. Ze srdce p. B. 

Šťastné svátky a Nový rok Vám přeje B.F 

 

Prosinec 1944 - Příloha č. 15 - Dopis vězně Josefa Růžičky manželce a dětem. 

Milá manželko a děti! 

Pozdravuji Vás všechny tisíckrát a líbám, vzpomínám na Vás dnem i nocí a sděluji že 

jsem nyní zdráv a nalézám se v Dachau. Hned, milá manželko jak obdržíš dopis, pošly 

mě dvoje prádlo dvoje ponožky, chleba, vánočku, sušenky, salám a vše co seženež. Balík 

můžeš každý týden zaslati – váhu do 2 ti kg a nezapomeň na cigarety. Můžeš mě poslati 

náš domácí tabák. Při zaslání musíš vzít na vědomí, že balíky jsou také až 3 týdny 

doručeny. Zděl mojí sestře Anežce, aby mě také balík s chlebem atd zaslala. Dělej to 

každý týden a zařiď, aby byl balík správně zabalen, aby nebyl poškozen. Nezapomeň 

moji adresu a dej pozor, aby byla správně napsaná, jako já jí napsal. Pozdravuj ode 

mne srdečně mého bratra, sestru, rodiče všechny příbuzné a známé. 
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Přeji Vám radostné vánoce, hodně zdraví a brzkou shledanou. Můžeš mě i peníze; 300 

K, trochu cukroví, suché ovoce, a marmeládu. Pošly odděleně chleba a ostatní věci také 

odděleně, ale hned a správně. Řekni Matějíčkovi aby mě poslal špek. A Máša ať napíše 

sestře Anežce aby mě poslala balíček. Ukončuji svůj dopis, líbám Vás všechny a jsem 

stále Váš otec a manžel  

 

Expresivní zasílání napsaných dopisů tak jako napsaných balíků není hned dovoleno. 

Ou deu herru 

Josef Růžička 

Geb. 17. 3. 1901 

Gef. Vr 126496 Dachau 3K 

Block 17/2 

 

13. 1. 1945 – Příloha č. 16 - Dopis Josefa Růžičky své ženě a příbuzným. 

Milá ženo a děti ! 

Mnoho pozdravů a polibků! Vzpomínámstále na Vás. Já jsem Bohu díky zdráv a myslím 

totéž i o Vás. Od Vás jsem obdržel tyto zásilky: 28.12. a 7.1. Nevíte ani jakou jsem měl 

radost. Ve třech dnech bylo všechno pryč. Prádlo jsem také obdržel, další prádlo 

neposílejte. Pošlete jen chleba a pečivo – to nejdůležitější pro mě jest a zůstane chléb. 

Všechno bylo v pořádku. Také salám byl ještě k jídlu. Zvláště druhý balík od Lidušky byl 

pro mě požitek. Milá manželko, můžeš-li posílej mě chléb každý týden. To ostatní není 

již tolik důležité. Balíky zasílete stejného druhu a zabal do bílého papíru jako dosud. 

Můžeš sestru a bratra upozornit a jim říct, aby mě také něco poslali? 

Také mneší dvou kilové balíčky budou dobré. Pozdravuj sestru Anežku, může mě také 

chléb zaslati. Nezapomeň na mě! Těch 300 K jsem obdržel, další peníze nepotřebuji. 

Říkám na zprávu od Vás. Je potřeba ale psát německy. 

13 

b 
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Co dělá moje Liduška? Při příští příležitosti pošli mě: cukr (cukerín) cigarety, tabák a 

více cigaretních papírků. Ještě jednou milá ženo, nezapomeň na mě! Zašli mě to 

s chlebem a pečivem, to ostatní již není tak důležité. 

Pěkný pozdrav všem přátelům a známým. 

Věřím pevně v brzské shledání s vámy a zdravím a líbám celou rodinu Váš 

 

 

Leden 1945 - Příloha č. 17 – Dopis od Josefa Růžičky rodině 

Milá ženo a děti! 

Jsem zdráv a vzpomínám na Vás všechny, zda- li jste též zdraví. Pošlete prosím jako 

dříve prádlo, trochu pečiva, ovoce, cibuli, česnek, cukr, a všechno co bylo posláno zpět. 

Piš hodně a brzo. 

Zdraví a líbá Vás všechny 

otec 

 

Leden 1945 - Příloha č. 18 - Dopis od Josefa Růžičky dětem 

Milé děti! 

Poslouchejte maminku víte že jiného nemáte pomáhejte ji v práci. Za mě se modlete, tím 

mě pomáhejte. 

 

Leden 1945 - Příloha č. 19 - Dopis Josefa Růžičky své mamince 

Mami 

prádlo dobře prohlédni a přežehli aby tam nebyl ňáký hmyz. Nezapomínejte na mě pište 

častěji prádlo posílej každý týden. Taki  trochu soli a pečený brambory kousek chleba 

ale všeho málo. Tu starou šálu na krk tady držím dokud jsem tady něco z lékárny ňáký 

vytamíny k užívání. 
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Únor 1945 - Příloha č. 20 - Dopis pro paní Růžičkovou od pana Josefa Malíka. 

Vážená Paní 

Psal sem asi Vašemu p. manželu a dostal jsem odpověď která mě nepotěšila a to od Vás. 

S panem Růžičkou byl jsem na vojně a byli sme spolu velice dobří kamarádi a moje 

přání bylo ještě jednou se sním sejíti. Vojnu spolu sme proděhovali v Košicích od r. 

1921-93 mnoho sme si spolu důvěřovali a vzpomínám tak jako by to bylo dnes jak sme 

se spolu těšili v těch ne kroune dobrých chvílích. Často vyprávěl o děvčeti a o těch 

nesnázích v lásce a to bylo asi o Vás, protože brzi po návratu domu mě psal že je již 

ženati. 

S panem Růžičkou byl jsem stějně stár, mam též od něho foto a jestli se spolu již 

nesejdem budu toho želit. 

A zase něco o mne. Doma máme hospodářství a bratr se bude ne něj ženit, já musím 

přiznat že v mém ženění mám smůlu. Jsem povahy nesilné dosti dobré nálady. Mám 

známost s učitelkou má 20 ha hospodářství jsem již u nich svatební smlouva hotova je to 

v jedné vesnici poblíž vyučuje 2 km ma od školy, ale myslím že bude rozumější, když se 

dobrovolně rozejdem. Třeba 44 letetch máli člověk chuť k životu nemusí se bát světa s ní 

jsem spokojen ale s okolím u ní nikdy né. 

Potrně si seženu místo u hospodáře ženění nebude podmínkou. 

Pani prosím odepiště mě podrobně o Vašemu p. manželu a o všem u Vás co bylo 

zajímavého za svátky podruhé doufejme více piště me s pozdr. 

Josef Málík 

Rolník č. 8 

Lidice u Lhotěboře 

Odepište brzi. 

 

Únor 1945  - Příloha č. 21 - Dopis pro paní Růžičkovou od vězně 

Ctěná Paní !! 
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Zděluji Vám tímto že jsem s vašim manželem byl. Oni tam byli totiž tři Růžičkové jednen 

Růžička zemřel asi v polovině února toto bych Vám moch zdělit.  

 

7. 6. 1945 – Příloha č. 22 - Dopis pro paní Růžičkovou od Františka Bednáře. 

V Pelhřimově 7/6 1945 

Milá paní 

Zděluji Vám že jsem se vrátil domů a ačkoliv je my to trapné musím Vám zdělit správu o 

Vašem panu manželu. Byli jsme kamarádi a to dosti dobrími. Z Terezína jsme vijeli  

spolu a byli jsme stále pohromadě nás asi sedm. Na to já jsem v lednu onemocněl a byl 

jsem dán do nemocnice. Tam jsem byl dlouho. Přišla mezi nás epidemie úplavice a 

břišní tyfus. Když jsem se vrátil hned jsem se scháněl po kamarádech. Ale bohužel jsem 

jich našel málo. Nemoc mezi námi řádila strašně. Kamarádi zemřeli až na nás tři kteří 

jsem zůstali. Když jsem se dotazoval po tom neb onom bylo my řečeno zemřel zemřel 

zemřel. Tak dopadla i moje otáska na Vašeho p. manžela. Zemřel na tyfus. Vím že Vám 

zděluji smutnou správu. Podle Vašeho dopisu vím že jste správu o jeho úmrtí dostala, a 

proto se my Vám lehčeje píše že nejsem první který Vám to zděluji. 

Drahá paní. Buťte statečná a nepodávejte se velkému bohu. Máte malé děti  a ty musejí 

míti oporu ve Vás když stratili otce. Máte jiš většího syna podle jeho vipravování ten 

Vám musí býti nápomocen k vichovávání těch mladších. Měl Vás věechny rád, a hlavně 

tu Vaší nejmenší. Na tu vzpomínal často. Proto mu věnejte vždy vzpomínku, tak jako já 

naněho nezapomenu jako na dobrého kamaráda. Proto buťte statečná, nejste sama. Je 

Vás takovích žen mnoho. Heleťte, nás sebrali najednou čtrnáct, a vrátilo se nás šest. A 

mezi nimi tam zůstal teš otec od pěti dětí. Paní pevně ve Vás věřím že budete a musíte 

býti silna již kvůli Vašim dětím. Tímto bych končil tuto smutnou správu, nejste sama 

mám toho více. Všechny vás zdraví přítel Vašeho otce. 

František Bednář 

Srdečný pozdrav  

Od mojí ženy          Pelhřimov 

Hupolecká 512 
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Březen 1946 - Příloha č. 23 - Dopis paní Růžičkové Národnímu výboru v Jihlavě 

Národnímu výboru v Jihlavě. 

Prosím zdvořile aby jste mě oznámili zdali se v Jihlavě nalézá mudr. Doktor Bláha 

z Jihlavi. Který byl minulého roku od listopadu v koncentračním táboře Dachau na 

bloku 25/3 s Josefem Růžičkou hostinským z Přibyšic z Benešova. Prosím co nejdřív mě 

oznamte jeho adresu, nebo ať se sám ohlásí na adresu  

Marie Růžičková 

Přibyšice č. 24 

p. Benešov u Prahy 

 

4. 3. 1946 – Příloha č. 24 - Dopis pro paní Růžičkovou od Františka Bláhy. 

 

MUDr František Bláha, 

Praha II. Jungmannova 21, 

Telefon 242-46. 

V Praze dne 4. března 1946 

Paní 

Marie Růžičková 

Přibyšice u Benešova 

 

Vážená paní, 

Na Váš dotaz Vám mohu pouze málo odpovědět. Těžko si dovedete udělat představu, jak 

to v únoru minulého roku v Dachau vypadalo. Z 85 000 vězňů pomíchaných ze 42 

národů bylo na 20 000 nemocných a umíralo jich 100 až 150 denně. Na jméno Vašeho 

pana manžela se pamatuji, protože jsme přirozeně dávali pozor na každého z Čechů. 

Také vím, že byl na 25 bloku, kterýžto blok vlastně celý vymřel. Váš manžel zemřel 

skutečně na skvrnitý tyfus a sice v poměrně krátké době. Zjišťoval jsem příčinu jeho 

smrti, tedy Vám to mohu docela s určitostí potvrdit. Jinak, pokud se pamatuji, nebyl Váš 
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manžel před tím dlouho v táboře a proto z jeho dřívějšího osudu mi není nic známo, až 

teprve když těžce onemocněl. 

Lituji, že Vám nemohu o tom povědět více a hlavně něco potěšlivějšího a srdečně Vás 

zdravím a přeji Vám i Vašim dětem, pokud je to možné všechno nejlepší a hlavně zdraví.  

Duben 1970 - Příloha č. 27 - Dopis panu Strnadovi od paní Růžičkové.  

Prosím Vás zdvořile zdělte mě zdali se u Vás a nebo v okolí nalézá Jan Strnad řezník 

kteý byl v koncentračním táboře Dachau. Oznamte mě jeho adresu a nebo ať on sám se 

na mojí adresu ohlásí. Marie Růžičková  

Přibyšice č. 24 

p. Benešov u Prahy 

Předem za všechno děkuji. 

 

17. 4. 1970 - Příloha č. 28 - Dopis od Mezinárodního červeného kříže pro paní 

Růžičkovou. 

V Praze dne 17. dubna 1970 

Soudružka Marie Růžičková 

Přibyšice č. 24. p. Benešov u Prahy 

V příloze Vám zasíláme výsledek pátrání z Mezinárodní pátrací služby Mezinárodního 

červeného kříže v Arolsenu. S ohledem na to, že pátrání je velmi obtížné, doporučujeme 

Vám, abyste potvrzení předkládali i úřadům pouze k nahlédnutí nebo ofotografované a 

ověřené národním výborem; tím zabráníte případné ztrátě. 

 

2.2 Analýza korespondence pana Josefa Růžičky 

Korespondence probíhala od 7. 6. 1944 do 13. 1. 1945. Následně ustala, avšak paní 

Marie Růžičková pátrala po osudech svého manžela až do roku 1970. Se zprávou o jeho 

smrti se nikdy nesmířila. Pan Josef Růžička zemřel 18. února 1945 v Dachau na 

skvrnitý tyfus. 
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V dopisech Josef Růžička požaduje po své ženě Marii Růžičkové a dalších příbuzných 

zaslání chleba, cukru, soli, cigaret, teplého oblečení (šála, rukavice, svetr).  

Také ve svých dopisech často žádal o zaslání peněz většinou 50 K na úhradu léků. 

Z vyprávění je známo, že sestra Josefa Růžičky (Anežka) vlastnila hospodářství. I jí 

v dopisech žádá o zaslání kousku chleba, ale ona mu nikdy (dle vyprávění pamětnice) 

žádný balíček neposlala.  

Dopisy byly posílány v balíčku (zabalené v bílém prostěradle - povolená váha do 2 kg, 

doba doručení 3 týdny). 

Jakmile se Marie dozvěděla, že její manžel Josef Růžička zemřel, začala pátrat po 

bližších okolnostech jeho smrti, psala kamarádům, kteří s ním v koncentračním táboře 

byli, také lékařům a v neposlední řadě Mezinárodní pátrací službě Mezinárodního 

červeného kříže (viz. Příloha č. 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28) 

Obrázek č. 12 – Dopis z koncentračního tábora27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27Zdroj – vlastní fotoarchiv 
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Obrázek č. 13 – Dopis z koncentračního tábora mamince28 

 

 

 

 

 

 

 

Z těchto dvou dopisů z koncentračních táborů je patrné, že v lágrech byly dopisy 

opravovány a přepisovány.  

Na obr. č. 13 je vidět, že dopis psali vězni na různé materiály - Josef Růžička jej psal na 

ústřižek krabice. Nepsal nijak úhledně, z písma je patrné, že se bál, o čemž vypovídá i 

poslední přeškrtnutý řádek. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28Zdroj – vlastní fotoarchiv 
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Časová přímka života Josefa Růžičky 

 

 

 

 

 

 

 

Časová přímka dopisů z koncentračních táborů 

 

 

 

 

 

 

2.3 Z vyprávění od prababičky Ludmily (Lidušky) Bartošové, rozené 

Růžičkové 

„Gestapák, který si na začátku okupace přišel pro Josefa Růžičku, se jmenoval Holl.  

Jeho oči pamatuji dodnes. Babička mi jednou řekla, že ví, kdo Josefa udal, ale že to 

nikdy neřekne. Opravdu to nikomu neprozradila a tajemství s ní odešlo do hrobu. Šla 

jsem Josefa navštívit do věznice v Benešově (vila Katuška), ani jsem ho poznat nemohla, 

jak byl bílý, hubený…“  

*17. 3. 

1901 
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Růžičky 

červen 1944 

zatčení  

J. Růžičky, 
odvezení do 
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Terezín 

 

14. 11. 1944 

koncentrační 

tábor Dachau 
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Umírá 

v koncentračním 

táboře Dachau 

na tyfus 

7. 6. 

psané 

česky, 
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psané 
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1944 1945 

23. 10. 

psané 

česky, 
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do 
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24. 10. 

psané 

německy, 

Dachau 

26. 10. 
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Dachau 

4. 11. 
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2. 12. 
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Dachau 

13. 1. 

psané 
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7. 11. 1944 

zařazení do 

transportu 

do KT 

Dachau, 



40 

 

3. Vlastní pátrání po osudech pana Josefa Růžičky 

Z dopisů, které byly analyzovány, byl vytvořen přibližný obraz života pana Josefa 

Růžičky. Současná doba díky technologiím dává nové možnosti poznávání. Proto s 

prosbou o pomoc při pátrání po podrobnostech života pana Josefa Růžičky byl nejprve 

osloven e-mailem Památník Terezín – viz.  Příloha č. 29. 

Dále byl poslán e- mail do Muzea koncentračního tábora v Dachau - viz Příloha č. 54.                          

Na doporučení byl osloven i Vojenský ústřední archiv – viz Příloha č. 43. 

Pátrání v Památníku Malé pevnosti Terezín skončilo sepsáním smlouvy o předání 

dochovaných dopisů ve formě skenů - Přílohy č. 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Pátrání ve Vojenském ústředním archivu skončilo prosbou o zaslání skenů archiválií - 

viz Přílohy č. 47, 48, 49, 50, 51, 52. 

Dne 2. 12. 2019 byl osloven Památník Terezín.  Do e-mailu, který byl zaslán do 

Památníku, byly vloženy a sepsány dosud zjištěné informace, jako narození a smrt 

Josefa Růžičky, místo narození, informace o převezení do Koncentračního tábora 

Terezín, datum převezení do Koncentračního tábora Dachau, číslo vězně, cela, ve které 

pobýval. (viz Příloha č. 29) 

Za 11 dní - 13. 12. přišla elektronická odpověď z Koncentračního tábora Terezín. 

Dotazem se primárně zabývala paní dr. Rapavá z historického oddělení - viz. Příloha č. 

30. 

Pan Josef Růžička se do policejní věznice v Malé pevnosti Terezín dostal 11. 9. 1933 a 

předala ho venkovní služebna gestapa v Benešově. Dne 7. 11. 1944 byl zařazen do 

transportu do KT Dachau. Zemřel 18. 2. 1945. Zajímavá byla cela č. 30, ve které 

pobýval… (viz příloha č. 31) 

Snad jen k cele č. 30. Je to poněkud komplikované. Policejní věznice byla rozdělena na 

tzv. dvory, které byly pro lepší orientaci očíslovány, I.-IV. Cela č. 30 se nacházela na 

III. dvoře, který od poloviny r. 1942 fungoval jako ženský dvůr. Byly zde tedy odděleně 

umístěny ženy. V březnu 1944 byly všechny ženy přemístěny do oddělené části I. dvora a 

na III. dvůr bylo dočasně umístěno komando vězňů z Dachau, kteří byli určeni na práci 
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na nově vznikajícím koncentračním táboře v Litoměřicích. Mezi těmito vězni sem byli 

pravděpodobně umístěni i „běžní vězni“ z policejní věznice, mezi nimi i Váš 

pradědeček. V říjnu - listopadu 1944 se ženy vrátily zpět na III. dvůr, který byl před tím 

vyklizen, a muži byli umístěni do jiných cel. V souvislosti s Vaším pradědečkem o tom 

ale nemáme konkrétní záznam. Jsou dvě možnosti, buď byl ještě před transportem 

umístěn na jinou celu, nebo to časově vyšlo tak, že z cely č. 30 byl rovnou zařazen do 

transportu do Dachau.   

Z Památníku Malé pevnosti Terezín byla dále zaslána databáze Josefa Růžičky. Příloha 

č. 33 - záznam z evidence 

Památník zároveň projevil zájem o osobní korespondenci pana Josefa Růžičky a této 

žádosti bylo vyhověno - viz Příloha č. 34, 35, 36  

Později přišlo od paní Dostálové poděkování za zaslání skenů. Bylo dohodnuto sepsání 

smlouvy o darování kopií osobní korespondence - Příloha č. 39. 

V dalším kroku byl zaslán dotaz na vězně pana Josefa Růžičku do Památníku 

koncentračního tábora Dachau. 

Opět byly do e-mailu sepsány základní informace o vězni Josefu Růžičkovi – datum 

narození, datum umrtí, převezení do Koncentračního tábora v Dachau, číslo vězně – viz 

Příloha č. 57. Ze zpětné vazby vyplynulo, že zpráva bude předána do archivu, dále bude 

zaslána historickému úseku, který se bude tímto problémem zabývat, to však může trvat 

i více týdnů - viz. Příloha č. 58. 

Posledním krokem byl email do Vojenského ústředního archivu Praha. Zde byly 

uvedeny základní informace o vězni (jméno, datum narození, úmrtí…). Zapotřebí bylo 

uvést čísla spisu – Josef Růžička, 17. 3. 1901, č. spisu 75855/69 - viz Příloha č. 43. 

Tento email byl odeslán dne 27. 12. 

V odpovědi bylo uvedeno, že databázi nezasílají, ale kopie vyhledanch dokumentů 

zaslat mohou. Zaslání kopií je účtováno jako provedená služba - viz Příloha č. 44. 

Žádosti jsou vyřizovány do 30 dnů od obdržení. Vyhledané dokumenty lze prostudovat 

a zdarma ofotit v badatelně archivu - viz Příloha č. 46. 
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Dne 17. 2. přišel email z Památníku koncentračního tábora Dachau. Z uvedeného 

emailu se potvrdilo, že Josef Růžička v tomto koncentračním táboře opravdu byl. 

Příloha č. 60, 61. 

Zaslány byly také databáze a tři odkazy na online pátrání v archivu Arolsen. Příloha č. 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 
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Závěr 

Druhá světová válka ovlivnila dějiny v nejširším slova smyslu. Hluboce však zasáhla i 

do osudů rodin, či do života jednotlivců. Čechy nebyly frontou zemí, avšak útrapy války 

se ani zde lidem nevyhnuly. K těm nejčastějším patří zkušenosti s koncentračními 

tábory, kam byli mnozí obyvatelé deportováni. Důvod? Národnost, odboj, nebo „jen 

pomoc sousedů.“ 

Lidé v době 2. světové války měli jenom sebe, své známé a příbuzné. Když se pak 

někdo do koncentračního tábora dostal, byl odkázán jen na sebe. Musel zde přežít zimu, 

bídu, nemoc, kruté zacházení či těžké pracovní podmínky. 

Práce se zabývá zjištěním informací o posledních týdnech života Josefa Růžičky, který 

byl zatčen roku 1944 a následně z vyšetřovny gestapa Benešov převezen do 

koncentračního tábora Terezín a později do Dachau, kde zemřel.  

Z dopisů a vypravování pamětnice bylo zjištěno, že Josef Růžička, narozen 17. 3. 

v Přibyšicích u Benešova, se do koncentračního tábora dostal proto, že ve své hospodě 

hrál na harmoniku národní písně (Chaloupky pod horami), a tím údajně zesměšňoval 

přítomné SS. Na gestapo bylo zasáno anonymní udání, další den byl odveden na 

četnickou stanici ve vile Katuška v Benešově. Po několika výsleších byl převezen do 

koncentračního tábora v Terezíně, po 4 měsících pak do koncentračního tábora Dachau. 

Z dopisů vyplynula tato data: 11. 9. – byl převezen do koncentračního tábora Terezín. 7. 

11. – byl zařazen do transportu do koncentračního tábora v Dachau a 8. 11. – sem byl 

převezen.   18. 2. 1945 -  Josef Růžička umírá 

Lidem v této obtížné situace pomáhal jenom Bůh (víra) a dobří přátelé. Nejdůležitější 

bylo zajištění potravin. Překvapující je, že si v dopisech pan Josef nikdy nestěžuje na 

situaci, na to, jaká byla strava. Je možno se domnívat, že se bál, neboť dopisy byly 

cenzurovány 

Korespondence probíhala formou dopisů, které byly psány na kus deky, novin, krabice. 

Všechno, co zajímalo vězně v koncentračním táboře, bylo, jak získat jídlo, psali o ně, o 

teplý kabát, šálu, svetr. 
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V dochovaných dopisech se často objevují formulace typu: jsem živ, jsem zdráv, 

pošlete dřeváky, teplou deku, z ručníku jsem si ušil pytlík na prádlo. Také prosil o 

peníze. Dopisy vždy podepisoval Váš otec a manžel.  

Vězňům do koncentračních táborů posílali jejich příbuzní balíčky s jídlem a oděvem, 

zásilka mohla mít do 2 kg. Zhruba 3 týdny trvalo, než byla doručena.  

V několika posledních dopisech se objevuje i tohle sdělení: „Milá manželko, chléb 

posílej každý týden, to ostatní už není tak důležité. Kdybych tu nebyl, prádlo pošlou 

zpět.“ 

V rámci této práce byly zpracovány i dopisy spoluvězně Josefa Růžičky. Z jednoho lze 

vyčíst radu určenou manželce pana Josefa: 

 „Když by jste chtěla navštívit pana manžela je nutné mít povolení od gestapa 

v Benešova bez povolení Vás tam nepustí. Jídlo s balíčku nedostávají, takže to ani 

neposílejte. Zašijte do prádla cigarety.“ 

Práce s dopisy (rozluštění písma) bylo velice náročné, navíc korespondence vyvolávala 

pocity smutku, neštěstí, bezmoci. Na druhou stranu bylo výzvou získat další informace 

o Josefu Růžičkovi. Z toho důvodu byl osloven Památník Malé pevnosti Terezín, 

Muzeum koncentračního tábora Dachau a Státní vojenský archiv. Ochota zaměstnanců 

všech zmíněných institucí byla doslova příkladná. Získány tak byly další materiály jako 

skeny databáze vězně, internetové stránky - online formuláře o možnostech dalšího 

pátrání, darovací smlouva, přístupová kniha ke spisu National Archives, Wahington, 

kancelářská kniha (Arolsen Archives).  

Pracovníci Muzea Malá pevnost Terezín poté, co velice ochotně poskytli informace 

týkající se vězně Josefa Růžičky projevili zájem o jeho osobní korespondenci, která je 

představena v této práci. Byla uzavřena dohoda a kopie dopisů byly muzeu předány. I 

tady je vidět, že historii je třeba neustále připomínat, ale také ji dokumentovat dalšími, 

novými poznatky, důkazy. 
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Práce s dobovými materiály přinesla nové informace o rodině a období 2. světové války. 

Byla to opravdu krutá doba, na kterou není možno zapomenout, i když se zdá vzdálená 

a stále častěji se objevují snahy o její vymazání. 
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