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Plán 

Útok nacistického Německa na Polsko 
započatý první zářijový den roku 1939 
zavdal příčinu k vypuknutí druhé svě-
tové války. Postup německých vojsk 
byl bleskový – po krátkém odporu 
jednotek polské armády obsadila již 

počátkem října 1939 celou západní 
část Polska. Východní část polského 
území pak byla pro změnu od polo-
viny září 1939 postupně okupována 
sovětskou Rudou armádou.2

Okupace západního Polska v pod-
statě znamenala první krok k usku-
tečnění teritoriálních plánů nacistů 

na germanizaci a kolonizaci východ-
ních území. Podle jejich představ měli 
na polském území přičleněném přímo 
k Německé říši3 žít do budoucna vý-
hradně Němci, proto mělo být v co 
nejkratší době „vyčištěno“ od ne-
německých živlů. Tomuto cíli také 
okupanti hned od prvních dnů zábo-

1  Transportům Židů do Niska nad Sanem bylo v tuzemské i zahraniční historiografii věnováno již poměrně dost pozornosti. Akce 
Nisko se stala předmětem dvou mezinárodních vědeckých konferencí a na toto téma vzniklo i několik odborných historických prací 
a studií. V této souvislosti zmiňme zejména sborník NESLÁDKOVÁ, Ludmila (ed.): Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské 
otázky“– k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Mezinárodní vědecká konference. Sborník referátů. Rondo, Ostrava 1995. 
Ze zahraniční historické produkce jmenujme např. práce izraelského historika, účastníka prvního ostravského transportu, Seeva 
Goshena. GOSHEN, Seev: Eichmann und die Nisko-Aktion im Oktober 1939. Eine Fallstudie zur NS-Judenpolitik in der letzten Etappe 
vor der „Endlösung“. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1981, Jahrgang 29, Heft 1, s. 74–96; TÝŽ: Nisko – Ein Ausnahmefall unter den 
Judenlagern der SS. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1992, Jahrgang 40, Heft 1, s. 95–106. Z českého prostředí pak především práce 
Mečislava Boráka. BORÁK, Mečislav: Transport do tmy. První deportace evropských Židů. Akciová společnost Moravskoslezský den, 
Ostrava 1994; TÝŽ: První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nd Sanem (1939–1940). Český svaz bojovníků za svobodu, 
městský výbor v Ostravě – Tilia, Ostrava – Šenov u Ostravy 2009; TÝŽ: The First Deportation of the European Jews. The Transports to 
Nisko nad Sanem (1939–1940). Slezská univerzita Opava – Tilia, Opava – Šenov u Ostravy 2010. 

2  K rozdělení Polska mezi nacistické Německo a SSSR došlo na základě tajného protokolu, který vyplýval ze známého paktu Ribben trop 
– Molotov, tedy smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a komunistickým SSSR, již podepsali jmenovaní ministři zahra-
ničí Německa a SSSR v Moskvě dne 23. 8. 1939. 

3  Konečné rozhodnutí v otázce správy obsazeného polského území nakonec učinil sám Hitler – „Výnos vůdce a říšského kancléře 
o začlenění a správě východních oblastí“ z 8. 10. 1939 vešel v platnost 26. 10. a ukončil období vojenské správy na obsazeném území. 

První transporty evropských 
Židů v dějinách holocaustu

Dne 18. října 2014 uplynulo 75 let od odjezdu prvního transportu evropských 
Židů v dějinách holocaustu – transportu směřujícího z Ostravy do Niska nad Sa-
nem ve východní části Generálního gouvernementu, kde měla být podle nacistic-
kých plánů zřízena rozsáhlá „rezervace“ pro Židy vysídlené z dobytých území  
i celého Německa. V rámci tzv. Akce Nisko1  bylo v druhé polovině října 1939 vy-
praveno celkem sedm transportů z Ostravy, Katovic a Vídně s více než pěti tisíci 
Židy. Jejich cestě nezabránila ani skutečnost, že již v době odjezdu prvního z nich 
byl celý plán na zřízení židovského rezervátu mezi Vislou a Bugem nacistickým 
vedením smeten ze stolu. Další osudy tisíců deportovaných Židů byly rozdílné, 
většinu z nich však čekala smrt či strádání v nacistických a sovětských věznicích  
a táborech.

Jan Dvořák, Jan Horník,  aDam HraDilek
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ru přizpůsobili svůj režim. Obyvatelé 
odmítající poněmčení nebo ti, kteří 
nevyhovovali nacistům z rasových, 
politických či jiných důvodů, měli 
být určeni k vysídlení nebo k přímé 
fyzické likvidaci. I když i ostatní et-
nika žijící na polském území čekaly 
krušné chvíle, nejhorší osud náležel 
Židům. 

Pokud však nacisté od začátku 
usilovali o úplné vyhnání polských 
Židů, stál před nimi nelehký úkol – 
na polských anektovaných územích 
totiž ještě v roce 1939 žily téměř dva 

miliony Židů, tedy čtyřikrát více než 
v Říši.4 Nacisté se však do něj pustili 
s vervou a brzy vznikly první plány na 
řešení zdejší židovské otázky. 

Jedním z nich bylo soustředění Židů 
v určité oblasti, která by sloužila jako 
rozsáhlá „rezervace“ či „ghetto“. Již za-
čátkem října 1939 proto bylo nejvyš-
ším nacistickým vedením rozhodnuto 
o zřízení židovského rezervátu (tzv. 
Judenreservat) ve východní části obsa-
zeného Polska, kde mělo být postupně 
soustředěno „celé židovstvo“. Pro vy-
tvoření takovéhoto území připadala 

v úvahu především bažinatá oblast 
v okolí města Lublinu (ve východní 
části Generálního gouvernementu), 
která měla „výhodu“ značné kon-
centrace židovského obyvatelstva 
a v budoucnosti nebyla určena ke 
germanizaci.

Organizační přípravy k vysídlení 
Židů z dobytých polských území se 
naplno rozběhly po nařízení šéfa 
Gestapa Heinricha Müllera z 6. října 
1939, podle něhož mělo být na vý-
chod od Visly odsunuto 70–80 tisíc 
Židů z katovické oblasti. Objevila se 

V rámci Německé říše byly vytvořeny nové župy Západní Prusko (později Gdaňsk-Západní Prusko) a Poznaň (Vartská župa) a z Dol-
ního a Horního Slezska byla vytvořena provincie Slezsko. Ze zbývající části Polska se stal Generální gouvernement. 

4  K řešení židovské otázky na nacisty obsazených územích nověji viz např. sborník GRUNER, Wolf – OSTERLOH, Jörg (eds.): Das 
„Grossdeutsche Reich“ und die Juden. Nationalsozialistische Verfolgung in den angegliederten Gebieten. Campus Verlag, Frankfurt am 
Main – New York 2010. 

Telegram Adolfa Eichmanna ostravskému Gestapu oznamující, že cílem transportu bude Nisko nad Sanem. Vpravo kresba tábora Zarzecze od 
bývalého vězně Lea Haase. Foto: NA a archiv města Ostravy
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v něm ale už i možnost odsunu Židů 
z okolí Moravské Ostravy. Zřejmě ještě 
ten samý den se pak v Berlíně zapo-
čalo s přípravami prvních transpor-
tů – byl vydán pokyn sestavit soupisy 
všech evidovaných Židů z Německa, 
Protektorátu a bývalého Rakouska 
a rozčlenit je podle náboženských 
obcí – Gestapo mělo dodat seznamy 
zatčených Židů polské státní přísluš-
nosti. Židé určení k odsunu měli být 
zbaveni majetku.5 Následujícího dne, 
tedy 7. října 1939, pak bylo na schůz-
ce vedoucího Hlavního úřadu říšské 
bezpečnosti Reinharda Heydricha 
s Hitlerem zřejmě na přání samotné-

ho Vůdce rozhodnuto, že k prvním 
transportům přibude i Vídeň. Pokud 
se ohlédneme za Hitlerovou minulostí, 
je jasné, proč měl na co nejrychlejším 
„vyčištění“ hlavního rakouského měs-
ta od Židů eminentní zájem.6 Od této 
chvíle každopádně nabraly přípravy 
transportů na nové intenzitě.

Samotnou organizaci zajišťovalo 
Gestapo ve spolupráci s pracovníky 
Ústředen pro židovské vystěhovalectví 
ve Vídni a v Praze. Koordinací celé 
akce totiž pověřil šéf Gestapa Heinrich 
Müller vedoucího židovského referátu 
Hlavního úřadu říšské bezpečnosti 
a zakladatele obou ústředen Adolfa 

Eichmanna, který také za několik 
dní osobně vybral místo pro první 
tábor – návrší u obce Zarzecze (Zářečí) 
u Niska nad Sanem. Před veřejností 
ale byla celá akce prezentována tak, 
že se jedná o dobrovolnou iniciativu 
příslušných židovských náboženských 
obcí.7

TransPorTy

Podle původního Müllerova rozkazu 
mělo být nejdříve očištěno území ka-
tovického vládního obvodu, Ostravsko 
bylo k deportacím přibráno dodatečně 
v rámci „očisty“ Horního Slezska. Za-

5  BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů, s. 48–49. 
6  K vídeňským transportům blíže viz MOSER, Jonny: Nisko. Ein geplantes Judenreservat in Polen. In: Das Jüdische Echo, Bd. 120, Nr. 36. 

Verein zur Herausgabe der Zeitschrift „Das Jüdische Echo“, Wien 1989, s. 118–122; DVOŘÁK, Jan: Směr Nisko nad Sanem: první orga-
nizované deportace Židů z Vídně. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2012, roč. 3, č. 1, s. 44–57.

7  BORÁK, Mečislav: Příprava a průběh niských transportů. In: NESLÁDKOVÁ, Ludmila (ed.): Akce Nisko v historii „konečného řešení 
židovské otázky“, s. 100. 
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řazení Židů z protektorátního Ostrav-
ska do prvních transportů ovšem mělo 
i své další důvody. Rozsáhlá evakuace 
Židů z katovické oblasti totiž vyžado-
vala vynaložení značných finančních 
a materiálních prostředků a poměrně 
movitá ostravská židovská obec mohla 
snadněji než obce z Horního Slezska 
celou akci finančně pokrýt, tzn. do-
dat požadovaný stavební materiál 
pro výstavbu tábora a kvalifikované 
odborníky a řemeslníky. Zřejmě právě 
z těchto důvodů se právě ostravští Židé 
stali prvními deportovanými. 

Již 11. října 1939 vydala ostravská 
židovská obec, která zajišťovala 
veškeré přípravy (včetně finančního 
pokrytí a technických záležitostí) 
transportů navenek, na příkaz Gesta-
pa výzvu k okamžité registraci všech 
Židů nad 14 let a k vyplnění dotaz-
níků dodaných z pražské Ústředny 
pro židovské vystěhovalectví. Podle 
výsledků registrace, jež musely být 
nahlášeny do 14. října, se v obvodu 
ostravské obce nacházelo 4510 Židů 
(z toho 2232 mužů). Na ostravském 
Gestapu pak zformulovali text výzvy, 
v níž židovská obec požadovala, aby 
se všichni Židé mužského pohlaví 
dostavili v úterý ráno 17. října do os-
travské jízdárny za účelem odjezdu na 
přeškolení. Oznámení bylo ve dnech 
12.–16. října zveřejňováno obvykle na 
úvodní straně v určeném ostravském 
denním tisku. Těm, kteří by se odváži-
li nedorazit, hrozily přísné tresty. Už 
12. října také ostravská židovská obec 
vydala instrukci k jednotnému vyba-
vení účastníků transportů – návrh na 
„výstroj jednoho muže“ obsahoval  
55 položek (např. kufr či batoh, zimní 
oblečení, prádlo, hygienické potřeby, 
nádobí, petrolejku).8

Ihned poté, co byla zveřejněna 
výzva k odjezdu, rozhodli se někteří 
Židé před chystanými deportacemi 
skrýt nebo utéct do jiných míst. To 
pověřeným orgánům samozřejmě 
komplikovalo sestavování transportu. 
Narychlo organizovaná akce se proto 
neobešla bez improvizací. Židovská 
náboženská obec ve Frýdku tak dosta-
la příkaz k nástupu všech mužů nad 
14 let pouhých 20 hodin před odjez-
dem, 16. října v poledne. Na obstarání 
výstroje už nezbýval čas, proto také 
mnozí z frýdeckých Židů přišli ráno 
17. října do Ostravy bez zavazadel.9

Konečný výběr účastníků trans-
portu, který se odehrával v ostravské 
jízdárně u kostela Don Bosco (sv. Jose-
fa), byl spojen se zdravotní prohlídkou 
předvolaných. Němečtí lékaři pod do-
hledem Gestapa ovšem uznávali jako 
schopné transportu i osoby vyloženě 
přestárlé či nemocné. Po „prohlídce“ 
pak vybrané muže postupně odváželi 
k nádraží v Přívoze, kde již byla připra-
vena vlaková souprava, do níž byli na-
hnáni. V uzamčených vagonech museli 
strávit celou následující noc. Ve středu 
18. října asi v půl deváté ráno nakonec 
vyjelo v 51 vagonech (z toho bylo 29 ná-  
kladních se stavebním materiálem) 
směrem na Bohumín 901 Židů. Vlak 
dále pokračoval po trase Dziedzice, 
Osvětim, Krakov, Tarnów, Rzeszów 
a Przeworsk do cílové stanice Nisko 
nad Sanem.

Druhou větev transportů do Niska 
tvořili Židé z Horního Slezska, pro něž 
vlastně byla celá akce původně vymyš-
lena. Transport hornoslezských Židů 
se připravoval zároveň s transportem 
z Moravské Ostravy. Odjezd prvního 
transportu z Katovic byl stanoven na 
20. října 1939, původně v něm mělo být 

vyvezeno 1029 Židů mezi 16 a 60 lety 
především z okolí Katovic, Královské 
Huti, Chořova a Bílska. Před odjezdem 
byli vybraní muži soustředěni do tělo-
cvičny v blízkosti katovického nádra-
ží. Z pozdějších hlášení ale vyplývá, 
že s prvním katovickým transportem 
odjelo „přibližně 875 mužských Židů“, 
což je podstatně méně než původně 
plánovaný počet.10

Ještě téhož dne, 20. října 1939, pak 
vyjel z vídeňského nádraží Aspang-
bahnhof v pozdních večerních hodi-
nách i první z vídeňských transportů, 
v němž bylo nejméně 912 Židů. Protože 
se ani vídeňský transport nepodařilo 
sestavit z „dobrovolníků“, byli do něho 
zařazeni i bývalí vězni z koncentrač-
ních táborů (např. Dachau), kteří ne-
měli žádnou možnost vystěhovalectví, 
a Židé vyhnaní z Burgenlandu.11

Příprava dalších transportů již probí-
hala poté, co byl nacistickým vedením 
vydán příkaz k zastavení Akce Nisko. 
Eichmannovi se přesto podařilo získat 
souhlas s již připravovaným odsunem 
alespoň několika set dalších Židů. Dru-
hý transport z Ostravy nakonec odjel 
26. října 1939 večer a bylo v něm asi 
400 Židů, především vězni „dodaní“ 
Gestapem z Brna a utečenci z první-
ho transportu. V Katovicích byl spojen 
s druhým katovickým transportem, do 
něhož bylo shromážděno 1000 osob, 
a 27. října opět večer odjel spojený 
vlak do Niska.12 Přestože se seznamy 
účastníků katovických transportů na 
rozdíl od ostravských a vídeňských 
deportací nedochovaly, odhaduje se, 
že do nich bylo zařazeno nejméně 200 
Židů z Těšínska, tedy i z té jeho části, 
která byla až do konce září 1938 sou-
částí Československa (Poláky nazývaná 
jako Zaolzie – česky Zaolží).13 Ovšem 

8  BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů, s. 60.
9  TÝŽ: Příprava a průběh niských transportů, s. 101–102. 
10  Tamtéž, s. 102–103.
11  MOSER, Jonny: Nisko, s. 120.
12  BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů, s. 104–105.
13  Z dochovaných pramenů vyplývá, že 26. či 27. 10. bylo zajištěno a odtransportováno „na polské území“ (tedy do Niska) z Nového Bo-

humína 70, Orlové 60 a Třince 28 mužů. Státní okresní archiv Karviná, f. Archiv města Nový Bohumín, k. 14, inv. č. 123, Seznam depor-
tovaných Židů vyhotovený 21. 11. 1939; Státní okresní archiv Frýdek-Místek, f. Archiv města Třince, k. 11, inv. č. 96, Seznam Židů 
v Třinci, 16. 9. 1939.
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i v obou ostravských transportech byli 
Židé původem z Těšínska – z Ostravy 
totiž odjížděli mnozí z těch, kteří z pol-
ského záboru odešli do zbytku republi-
ky již před německou okupací. Druhý 
vídeňský transport s 669 osobami 
(Moser uvádí počet 672)14 odjel 26. října 
a do Niska nad Sanem dorazil o tři dny 
později, tedy 29. října.15 

I když byly i v Katovicích a ve Vídni 
připravovány třetí transporty, odjel 
transport s 322 vězni, kteří byli „do-
dáni“ především z Prahy, 1. listopadu 
pouze z Ostravy. Do cílové stanice 
však kvůli strženému mostu přes roz-
vodněnou řeku San u obce Zarzecze 
nedorazil a musel být odkloněn do 
Sosnovce v Horním Slezsku. Zde byli 
deportovaní umístěni do provizorního 
židovského koncentračního tábora, 
péči o ně převzala místní židovská 
obec. I tito muži měli být v budoucnu 
dopraveni do Niska, nakonec k tomu 
však, vzhledem ke zrušení celé akce, 
nikdy nedošlo. Na jaře roku 1940 pak 
byl i sosnovecký tábor rozpuštěn. Asi 
60–80 vězňů dostalo povolení odjet za 
příbuznými do Generálního gouverne-
mentu a asi 250 jich bylo převezeno 
do tábora Vyhne na Slovensku. Části 
z nich se odsud podařilo uprchnout 
a zachránit se včasným odchodem 
do bezpečné ciziny – nejčastěji do Pa-
lestiny. Většina však byla v roce 1942 
poslána do vyhlazovacích táborů.16

konec akce nisko

Paradoxem Akce Nisko zůstává, že již 
v době odjezdu prvního z transportů 
se nacistické vedení rozhodlo depor-
tace do Niska prozatím zastavit. Dne 
17. října 1939 totiž Hitler na poradě 
v Berlíně (po předchozí konzultaci 
s Heinrichem Himmlerem) rozhodl, že 

přednostně bude „odžidovštěna“ vart-
ská a západopruská župa. Odjezdy dal-
ších, již připravovaných transportů, 
byly povoleny hlavně proto, aby byla 
zachráněna prestiž státní policie.17

Po příjezdu transportů do Niska se 
proto prováděla důkladná selekce jen 
u prvního ostravského transportu, kdy 
bylo zapotřebí shromáždit odborníky 
na výstavbu a provoz tábora u obce 
Zarzecze. Záhy se ukázalo, že jeho 
optimální kapacita v podobě, v jaké 
byl postaven, je asi 500 vězňů. Ač byli 
kromě poloviny prvního ostravské-
ho a několika desítek osob z dalších 
transportů všichni další příchozí (přes 
čtyři a půl tisíce mužů) okamžitě 
vyhnáni pryč – většinou k blízké ně-
mecko-sovětské hranici – nacházelo se 
koncem října 1939 v táboře skoro tisíc 
vězňů. Proto byl kolem 20. listopadu 
jejich stav radikálně omezen asi na 
500 osob a později se už jen mírně 
snižoval. I tito vyhnanci měli podle 
vedení tábora zamířit na sovětské 
území. Přestože byl vydán zákaz ná-
vratu pod hrozbou zastřelení, odvážilo 
se několik skupin změnit směr svého 
útěku na západ, k domovu.18

Ovšem i ti, kteří v táboře mohli na-
dále zůstat, z něj v průběhu dalších 
dnů, týdnů a měsíců prchali. Táborová 
ostraha, kterou zajišťovalo asi dvacet 
mužů SS a bezpečnostní služby, totiž 
ke svým povinnostem nepřistupovala 
vždy s náležitou svědomitostí. Útěky 
vězňů byly zaznamenány i ze všech 
poboček tábora rozmístěných v několi-
ka vesnicích severně od Niska. I jejich 
cesta směřovala převážně k německo-
-sovětské hranici. Překročit demar-
kační linii ovšem bylo možné pouze 
do Vánoc 1939, poté již byla hranice 
hermeticky uzavřena. Každý, kdo se 
ji pokusil překročit, byl sovětskými 

pohraničníky poslán zpět a musel 
se vrátit do vesnic či měst v okolí 
tábora. Mnohým tak nezbývalo než 
doslova přežívat následující měsíce 
v nuzných podmínkách ve větších 
městech v Němci okupované Haliči, 
v nichž stále existovaly početné ži-
dovské komunity – např. v Ulanově, 
Přemyšlu, Tomašově, Zamošči, Belze-
cu či Lublinu.19 

Tábor v obci Zarzecze byl nakonec 
zrušen v dubnu 1940 a část jeho vězňů 
se mohla vrátit zpátky do svých do-
movů. Podle dochovaných statistik se 
organizovaným hromadným transpor-
tem z Niska vrátilo do Ostravy zhruba 
300, do Vídně okolo 200 a na Těšínsko 
asi 20 osob. Desítky dalších se vracely 
na vlastní pěst a někteří možná i se 
souhlasem úřadů už před termínem 
zpátečního transportu, stejně jako 
i po jeho odjezdu.20 Návrat domů 
však pro většinu z nich neznamenal 
šťastné řešení. V dalším průběhu 
války totiž byli znovu deportováni do 
jiného z nacistických koncentračních 
či vyhlazovacích táborů, odkud se již 
vrátil málokdo.

v sověTskýcH lágrecH

Jelikož v provizorním koncentračním 
táboře nad řekou San mohl zůstat jen 
asi každý devátý vězeň, byli všichni 
ostatní, tedy přes čtyři a půl tisíce 
deportovaných, hned po příjezdu do 
Niska vyhnáni strážemi SS na východ 
k nedaleké německo-sovětské demar-
kační linii. Státní hranice se v té době 
teprve vytvářela, takže mezi Sanem 
a Bugem skutečně ještě existovala 
„země nikoho“. Již cesta k hranici 
proto znamenala pro mnohé doslova 
martyrium – zejména staré a nemocné 
osoby při namáhavém pochodu v pozd-

14  MOSER, Jonny: Nisko, s. 121.
15  DVOŘÁK, Jan: Směr Nisko nad Sanem, s. 53.
16  K třetímu ostravskému transportu blíže viz PŘIBYL, Lukáš: Osud třetího protektorátního transportu do Niska. In: KÁRNÝ, Miroslav 

– LORENCOVÁ, Eva (eds.): Terezínské studie a dokumenty. Academia, Praha 2000, s. 309–346.
17  BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů, s. 100.
18  Tamtéž, s. 132.
19  MOSER, Jonny: Nisko, s. 121.
20  BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů, s. 172–173. 
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ním podzimu a v těžkém bažinatém 
terénu trpěly a někteří tyto útrapy 
nepřežili. Další hrozbou pro ně byly 
polské a ukrajinské loupeživé bandy, 
které uprchlíky okrádaly.21

Většina vyhnanců nakonec upo-
slechla výzvy nacistických stráží k od-
chodu na sovětské území a pokusila se 
ilegálně překonat německo-sovětskou 
hranici. Někteří z nich ale zahynuli 
již při samotném přechodu hraničních 
řek nebo je zastřelily sovětské či ně-
mecké pohraniční hlídky, které zejmé-
na v noci pálily bez vyzvání. Ostatní 
se však za méně či více dramatických 
okolností na sovětské území přeci jen 
dostali. Jejich další cesta pak směřo-
vala do měst na území Sověty okupo-
vané Haliče (Stryj, Sambor, Drohobyč, 
Stanislav, Bučač a zejména Lvov), kde 
mohli žít několik měsíců v relativním 
klidu. Ačkoliv nová německo-sovětská 
hranice byla poměrně dobře střežena, 
zvláště ze sovětské strany, povedlo se 
některým jednotlivcům i skupinám 
Židů vyhnaných z Niska na sovětské 
území zase vrátit. Jiným z nich se na-
opak podařilo ze sovětského území 
proniknout až do Rumunska.22 

Od května 1940 ale sovětské úřa-
dy začaly s registrací všech cizinců, 
protože mělo dojít k vyčištění pohra-
ničního území. Kdo neměl v pořádku 
doklady, byl policejní hlídkou odveden 
k výslechu. Židé z Niska si mohli stej-
ně jako další uprchlíci vybrat ze tří 
možností: přihlásit se k sovětské stát-
ní příslušnosti, vrátit se domů nebo 
vycestovat do zahraničí. Opci ale přija-
la jen nepatrná část z nich, většina se 
rozhodla pro návrat. K vycestování do 
zahraničí se pak přihlásili jen ti, kteří 
měli možnost vystěhování (vlastnili 
tzv. affidavit). Optantům byla většinou 
přidělena práce v tehdejší sovětské 

Haliči.23 Všichni ostatní, kteří zvoli-
li zbývající dvě možnosti, byli dříve či 
později zadrženi a označeni za „sociál-
ně nebezpečné elementy“, takže jim 
hrozilo od tří do osmi let v pracovním 
táboře na Sibiři nebo na jiných mís-
tech nuceného vyhnanství. Značná 
část jich byla ještě v průběhu pozdního 
jara či léta 1940 znovu zatčena, odsou-
zena zvláštním tribunálem NKVD – 
rozsudek nejčastěji zněl na tři (ilegální 
překročení hranice) až pět let (špionáž 
a další protisovětské aktivity) těžké 
práce v táborech nucených prací. 
Vzhledem k obrovskému množství 
uprchlíků zatčených v té době však 
bylo mnoho lidí deportováno do lágrů 
i bez soudního rozhodnutí.24 Navzdo-
ry tomu, že zde často museli bojovat 
doslova o život, dalším paradoxem 
zůstává, že nakonec díky vývoji vá-
lečných událostí měli větší šanci na 
přežití než ti, kteří se deportacím do 
gulagů nějakým způsobem vyhnuli 
a byli v době příchodu německých 
vojsk ještě v Haliči. Odhaduje se, že po 
vyvrcholení deportací do sovětských 
táborů v červnu 1940 zůstalo v Haliči 
a Volyni sotva 300 československých 
Židů, utečenců z Niska. Některým se 
podařilo evakuovat, mnozí padli při 
pohybu fronty, další byli povražděni 
při pogromech, které v letních měsí-
cích roku 1941 vedli příslušníci ukra-
jinských pomocných oddílů, vstupují-
cích do Lvova za německou armádou. 
Jiní zahynuli v plynových komorách 
vyhlazovacího tábora v Belzecu.25

Jen hrstce „nejšťastnějších“ se ještě 
v průběhu války podařilo dostat z gu-
lagů do některé z vojenských jednotek 
formujících se v Sovětském svazu. Po 
nacistickém útoku na SSSR zde své 
zahraniční vojsko začali nejdříve 
organizovat Poláci, čehož využili ně-

kteří z vězňů (především ti z Těšín-
ska) a kvůli možnosti propuštění se 
přihlásili jako dobrovolníci do polské 
armády. Amnestie pro československé 
občany – kromě těch, kteří byli odsou-
zeni za špionáž – pak byla sovětským 
vedením vyhlášena na počátku roku 
1942. Mezi první dobrovolníky u Čes-
koslovenské vojenské jednotky, která 
se od začátku roku 1942 formovala 
v Buzuluku, se hlásili právě českoslo-
venští Židé propuštění ze sovětských 
lágrů. Pro mnohé z jejich spoluvězňů 
ale přišla tato amnestie příliš poz-
dě. Někteří se o ní ani nedozvěděli 
a museli si trest odpykat až do konce. 
Výjimkou nebylo, že se do své původní 
vlasti již nikdy nevrátili.

Dobrovolným vstupem do Českoslo-
venské vojenské jednotky v Sovětském 
svazu se nakonec zachránilo asi 350 
Židů z Ostravska a Frýdecka, kteří byli 
deportováni do Niska nad Sanem.26 
V dalším průběhu války pak prošli vše-
mi krvavými boji na východní frontě, 
od Sokolova přes Duklu až po Ostra-
vu. Návratu domů se dočkalo jen 123 
z nich, z toho 90 se vrátilo do Ostravy. 
Také mezi Židy z Těšínska zařazenými 
do katovických transportů jsou známy 
osudy několika z nich, kteří přežili 
věznění v táborech Gulagu a v dalším 
průběhu války se jako vojáci Česko-
slovenské vojenské jednotky zapojili 
do bojů na východní frontě.27

V daleko horší pozici než Češi či 
Poláci ovšem byli vídeňští Židé, pro-
tože neměli v Sovětském svazu své 
zahraniční vojsko. Navíc většinou 
mluvili pouze německy, nehledě na 
to, že Rakousko se stalo po „anšlusu“ 
v březnu 1938 přímou součástí Říše. 
Většina z nich proto musela zůstat 
v lágrech. Z více než 1500 deporto-
vaných tak přežilo válku jen 73 osob.28

21  Tamtéž, s. 119.
22  Tamtéž, s. 123. 
23  MOSER, Jonny: Nisko, s. 121–122. 
24  DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války. Historie – Otázky – 

Problémy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 106. 
25  BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů, s. 126.
26  Tamtéž, s. 221.
27  Tamtéž, s. 229.
28  DVOŘÁK, Jan: Směr Nisko nad Sanem, s. 56.
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■  Karel a Erich Eggerovi

Karel Egger se narodil 28. 11. 1909 v obci Velké Karlovice 
nedaleko dnešní česko-slovenské hranice. Jeho otec Viktor 
pracoval jako strojvedoucí. Karel žil ve Frýdku a pracoval 
jako řidič v Ostravě. Společně s bratrem Erichem (nar. 
27. 5. 1915) a dalšími ostravskými Židy měl koncem říj-
na 1939 nastoupit do transportu do Niska nad Sanem, 
rozhodli se však utéct. Nejprve přešli lesem na Sloven-
sko, poté překročili hranici do okupovaného Polska. Dne  
29. 10. přebrodili řeku San poblíž města Lesko na nové 
německo-sovětské hranici. V Lesku byli zatčeni příslušníky 
NKVD a převezeni do věznice NKVD č. 1 ve Lvově, kde 
započaly jejich výslechy. Po několika měsících byl Karel 
Egger převezen do věznice NKVD v Poltavě a jeho bratr 
Erich do věznice v Nikolajevsku. Výslechy pokračovaly, 
byli podezíráni, že jsou němečtí špioni. Po desetiměsíční 
vazbě byli oba odsouzeni – shodou okolností ve stejný den, 
10. 8. 1940 – za nelegální překročení hranice: Karel na 
tři a Erich na pět let otrockých prací v táborech Gulagu. 
Bratři se opět sešli v pracovním táboře Samarlag na řece 
Volze nedaleko kazašských hranic, kde pracovali na stavbě 
továrny. Po jejím dokončení v dubnu 1941 byl Karel Egger 
transportován do jednoho z lágrů Uchtpečlagu v subpolární 
oblasti severního Ruska.1 O dalších osudech jeho bratra 
Ericha mnoho nevíme. Ve spisu NKVD je pouze zmínka, 
že zemřel 30. 3. 1943 v „místě výkonu trestu“.2 Ve kterém 
z lágrů Gulagu to bylo, však není známo. 

Karel Egger byl z lágru propuštěn 26. 1. 1942 na základě 
amnestie a odeslán k Československé vojenské jednotce 
do Buzuluku, kde prodělal vojenský výcvik. V hodnos-
ti desátníka se 8. 3. 1943 zúčastnil prvního válečného 
nasazení jednotky u Sokolova, kde padl do německého 
zajetí. Většina československých zajatců židovského pů-
vodu byla nacisty povražděna hned na místě, případně 
později v koncentračních táborech. Karla Eggera a další 
čtyři zajaté Čechoslováky však nacisté využili k propa-
gandě. V září 1943 byli převezeni do Prahy, kde museli na 

tiskové konferenci pro protektorátní novináře bez příkras 
vypovídat o podmínkách v sovětských táborech Gulagu 
či o nečeském charakteru čs. jednotky (do značné míry 
tvořené československými Ukrajinci a Židy propuštěný-
mi z gulagů). Karel Egger popsal, jak se Sověti zachovali 
k němu jako k Židovi, který hledal v Sovětském svazu 
lepší podmínky k žití než v Protektorátu. Na základě je-

Portréty deportovaných ve světle dokumentů NKVD

V letech 2012–2014 se pracovníkům Skupiny orální historie ÚSTR podařilo z ukrajinských 
státních archivů a Archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) získat kopie stovek vyšetřo-
vacích spisů NKVD vedených na československé občany perzekvované v SSSR. Mezi nimi na-
jdeme i vyšetřovací spisy Židů deportovaných do Niska nad Sanem, kteří se dostali na území 
SSSR a byli NKVD zatčeni, obviněni ze špionáže či ilegálního přechodu hranic a odsouzeni 
k trestu mnohaletého vězení v táborech Gulagu. Na tomto místě předkládáme medailonky 
osob deportovaných do Niska z Ostravy, Katovic a Vídně, sestavené na základě těchto mate-
riálů. Vzhledem k probíhajícímu výzkumu se jedná pouze o reprezentativní výběr.

1  Státní archiv Lvovské oblasti (Děržavnyj archiv Lvivskoj oblasti – dále jen DALO), f. Kriminalnyje spravy – (1939–1950), značka fondu 
P-3258, sv. č. 16694. 

2  Tamtéž, sv. č. 18175.
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jich výpovědí vznikla řada článků, které zaplnily stránky 
tehdejšího protektorátního tisku. Jejich osudy se podrobně 
zabývala i propagandistická brožura z roku 1943 Váleční 
zajatci vypovídají.3 Na rozdíl od ostatních českých zajatců, 
kteří museli narukovat do Wehrmachtu, byl Karel Egger 
po skončení propagandistické akce nacisty zavražděn na 
neznámém místě.

■  Bratři Goldflamovi

Viktor (nar. 17. 11. 1896), Otto (nar. 19. 5. 1899), Rudolf 
(nar. 23. 6. 1906) a Bedřich (nar. 17. 2. 1904) Goldflamovi 
byli v září 1939 v Brně zatčeni Gestapem a internováni ve 
věznici na Špilberku. Dne 18. 10. 1939 byli transportováni 
do Niska nad Sanem. Ihned po příjezdu do Niska je ve sku-
pině asi stovky mužů z transportu stráže SS odvedly přes 

řeku San směrem k sovětské hranici. Zde jim přikázaly jít 
směrem do Sovětského svazu s tím, že ten, kdo se vrátí, 
bude zastřelen. Bratři Goldflamové překročili hranici na 
území okupované Sovětským svazem 31. 10. 1939 u obce 
Siňava. Odtud pokračovali dál do Lvova, kam dorazili  
9. 11. 1939. Viktor s Rudolfem zůstali ve Lvově, bratři Otto 
a Bedřich odešli do jedné z okolních obcí za prací. Dne  
27. 5. 1940 byl Viktor zatčen NKVD a 10. února 1941 od-
souzen za „nelegální přechod hranice na území SSSR, kde 
pobýval několik měsíců bez dokumentů opravňujících ho 
k pobytu“.4 Trest si odpykával v táboře Gulagu Volgolag, 
ležícím tři sta kilometrů severně od Moskvy. Setkal se tam 
s bratrem Rudolfem, který byl odsouzen v samostatném 
procesu.5 Otto Goldflam byl v květnu 1940 deportován 
NKVD z Lvovské oblasti do Kyjeva, kde nuceně praco-
val na stavbě. Po německém útoku na Sovětský svaz byl  

3  ROLAND, H.: Váleční zajatci vypovídají. Podle úředních dokumentů sestaveno z příkazu Německého státního ministerstva pro Čechy  
a Moravu. Orbis, Praha 1943.

4  DALO, f. Kriminalnyje spravy – (1939–1950), P-3258, sv. č. 8671.
5  Archiv Bezpečnostní služby Ukrajiny v Kyjevě (Služba Bezpeky Ukrajiny – dále jen SBU), f. Kriminalnyje spravy (1939–1950), sv. č. 2382. 

Po zatčení byly všem uprchlíkům do SSSR sejmuty otisky prstů
Foto: DALO
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7. 7. 1941 evakuován do Andižanu v Uzbekistánu, kde do 
dubna 1942 pracoval v autodílně. Všichni bratři měli to 
štěstí, že se dožili amnestie pro československé občany 
vězněné v SSSR a byli v roce 1942 propuštěni do vznikající 
Československé vojenské jednotky v Buzuluku – Rudolf 
a Viktor v únoru, Otto s Bedřichem až koncem května. Po 
boku dalších Čechoslováků se zúčastnili bojů za osvobození 
vlasti. Otto Goldflam, otec známého českého divadelníka 
a spisovatele Arnošta Goldflama, byl dvakrát raněn, on 
i jeho bratři se však dožili konce války. 

■  Marek Neuer

Narodil se 24. 9. 1904 v obci Rymanova Vola v Haliči. V roce 
1914 ale jeho rodina uprchla před pogromy a válkou do 
Michalovců na Slovensku. Později žil v Brně, kde pracoval 
jako lékař. Gestapo ho jako polského státního příslušníka 
v polovině září 1939 zatklo a uvěznilo v brněnské věznici 
na Špilberku. Odtud byl společně s několika dalšími židov-
skými vězni v říjnu odvezen do Ostravy, kde byli zařazeni 
do druhého ostravského transportu do Niska nad Sanem. 
Jako lékař nebyl po příjezdu vyhnán k německo-sovětské 
hranici, ale mohl zůstat v okolí tábora. Dne 8. 12. 1939 
však společně s početnou skupinou vězňů přešel hranice 
do SSSR, další měsíce pobýval ve Lvově. Zde byl ale již  
14. 3. 1940 zatčen. Dne 13. 7. 1940 ho v Černigovu odsoudili 
za ilegální přechod hranice ke třem rokům v táborech 
nucených prací. Vlakem a lodí se dostal do lágru u města 
Kandalakša v Murmanské oblasti na poloostrově Kola. 
Vzhledem ke svému povolání byl v táboře ustaven vězeň-
ským lékařem. V lágru se tehdy nacházelo 2000 vězňů, pět 
z nich byli lékaři. Po zahájení německého útoku na SSSR 
byl v červenci 1941 tábor evakuován. Neuer byl poslán 
na severní Ural do tábora s mírnějším režimem u města 
Solikamsk, kde znovu pracoval jako lékař. Odtud byl na 
přelomu let 1941/1942 po vyhlášení amnestie pro polské 
občany propuštěn. Krátce pracoval v nemocnici v Buchaře 
v Uzbekistánu a pak odjel do Gudzaru v Tádžikistánu, kde 
se znovu uchytil jako lékař ve starobinci. Jeho hlavním 
cílem bylo dostat se do Palestiny. Po zhoršení polsko-sovět-
ských vztahů kvůli odhalení katyňského masakru v roce 
1943 však na tuto cestu rezignoval, odjel do Buzuluku, kde 
se přihlásil jako dobrovolník do vznikající československé 
armády.6 S čs. armádním sborem dorazil až do Českoslo-
venska a po válce se stal velitelem vojenské nemocnice 
ve Slaném a poté vedl oddělení interny v nemocnici v Ústí 
nad Labem. Na podzim roku 1948 se přihlásil do židovské 
vojenské organizace Hagana. Do Izraele odjel počátkem 
roku 1949 a zde znovu pracoval jako lékař. Zemřel v roce 
1972.7

■  Max Bachrach

Narodil se 14. 12. 1887 v Hranicích na Moravě. Žil v Mo-
ravské Ostravě i se svou manželkou a dvěma dcerami. 
Pracoval jako báňský inspektor v místních uhelných 
dolech. Do Niska nad Sanem byl deportován 18. 10. 1939 
prvním ostravským transportem. Již 25. 10. 1939 přešel 
u obce Dachnov na území SSSR. Na pohraničním veli-
telství získal dočasné povolení k pobytu na sovětském 
území. Do 16. 11. 1939 žil ve Lvově, poté odjel do Bučače, 
kde zůstal až do svého zatčení 17. 6. 1940. Následně byl 
obviněn z ilegálního přechodu hranice a bez rozsudku 
poslán do jednoho z nápravně pracovních táborů Unžlagu 
v Povolží. Osvobozen byl 21. 1. 1942, o jeho dalších osudech 
však neexistují žádné bližší zprávy.8 Jeho manželka Helena 
i mladší dcera Lilly zahynuly v roce 1944 v Osvětimi.9 

6  Tamtéž, sv. č. 2293.
7  Archiv Yad Vashem v Jeruzalémě, gr. 0.59, f. n. 101, Marek Mordko Neuer.
8  SBU, f. Kriminalnyje spravy (1939–1950), sv. č. 3598.
9  Viz http://www2.holocaust.cz/cz/victims (citováno k 13. 11. 2014).

PD_04_2014.indb   109 15.12.14   10:14



110 2014/04 paměť a dějiny  

příběh 20. století

■  Kurt Rosenzweig

Narodil se v roce 1923 v Těšíně. Jeho otec, který zemřel 
v roce 1940, pracoval v bance, matka vyučovala cizí ja-
zyky. Dne 27. 10. 1939 byl Kurt Rosenzweig zařazen do 
druhého z katovických transportů směřujících do Nis-
ka nad Sanem. Po příjezdu na místo ho německé stráže 
společně s ostatními vězni odvedly do blízké obce Jaro-
czyn, odkud byli donuceni přejít hranice do Sovětské-
ho svazu. Učinili tak u obce Rudka, kde byli zadrženi 
sovětskými pohraničníky a následně odesláni do města 
Siňava k registraci. Zde je prohledali, vyslechli a na-
konec jim přikázali, aby do čtyřiadvaceti hodin opus-
tili pohraniční zónu. Došli k nejbližší železniční stanici 
Rava-Ruska, odkud se vydali do Lvova. Rosenzweig se 
ve Lvově zaregistroval jako běženec a usiloval o návrat 
do Těšína. Mezitím žil na ubytovně pro uprchlíky, která 
byla zřízena z bývalé taneční školy. Právě tam byl dne  

27. 6. 1940 proveden zátah na uprchlíky a Rosenzwei-
ga zatkly orgány NKVD. Po třech týdnech strávených 
v několika různých věznicích byl odeslán do Bělomor-
sko-baltského pracovního tábora. Po německém útoku 
na SSSR v červnu 1941 byl přesunut do Kargopollagu 
v Archangelské oblasti na severu Ruska. Až v roce 1942 
mu oznámili, že byl za ilegální přechod hranic (rozhodnutí 
Zvláštní rady při NKVD bylo vydáno až 18. 11. 1942) odsou-
zen ke třem letům nápravně pracovních táborů. Několik 
měsíců předtím mu byla přiznána částečná invalidita. 
Propuštěn byl až v červnu 1944, tedy po téměř čtyřech 
letech strávených v gulazích. Od té doby žil ve městě 
Bugulma v Tatarstánu. O návrat do vlasti neusiloval, 
jelikož všichni jeho příbuzní zahynuli v Osvětimi. V roce 
1947 mu pak bylo na vlastní žádost přiznáno sovětské 
občanství. Rosenzweig se nakonec dožil své rehabilitace, 
o niž požádal v listopadu 1988. Jeho žádosti vyhověl soud 
ve Lvově dne 25. 1. 1989.10 

Dopis Maxi Bachrachovi poslala do Lvova jeho dcera z Protektorátu 
Čechy a Morava  Foto: Archiv SBU Kyjev

Žádost o rehabilitaci zaslaná Kurtem Rosenzweigem z Bugulmy 
v Tatarstánu lvovskému soudu v roce 1988 Foto: DALO
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■  Hugo Mandler 

Narodil se 2. 5. 1902 ve Vídni. Pracoval ve fotografické 
laboratoři a poté jako automechanik. Od 15. 11. 1938 do  
15. 7. 193911 byl kvůli svému židovskému původu internován 
v koncentračním táboře Dachau. Po propuštění obdržel 
koncem léta od konzulátu Dominikánské republiky ve 
Švýcarsku dobrozdání k získání víza, ale do Bernu již pro 
ně zajet nestihl. V říjnu 1939 byl totiž zařazen do druhého 
vídeňského transportu, který 26. 10. 1939 dojel do Niska 
nad Sanem. Protože byl řemeslník, nebyl ihned donucen 
k odchodu do SSSR, ale zůstal s několika dalšími vybranými 
vězni na místě, aby se podílel na stavbě tábora. Až po jeho 
dokončení byl i s ostatními vyhnán k německo-sovětské 
hranici, kterou přešel 17. 12. 1939. Nejprve zamířil do Si-

ňavy, poté vlakem do Lvova, kde několik měsíců žil bez 
povolení k pobytu a sháněl příležitostné práce. NKVD ho 
zatkla 28. 6. 1940. Sovětské orgány se při výslechu mj. zají-
maly o úkoly, které dostal od Gestapa, když byl internován 
v Dachau a když opouštěl Nisko (sic). Následně byl podle  
§§ 80 a 33 trestního zákoníku obviněn z nelegálního 
pobytu v SSSR a deportován do Volgolagu u Rybinsku 
v Jaroslavské oblasti. Teprve 18. 4. 1942 byl odsouzen 
Zvláštní radou při NKVD jako společensky nebezpečný 
živel k 5 letům v pracovních táborech. Rozhodnutí však 
už nemohlo být vykonáno, protože Hugo Mandler byl již 
25. 12. 1941 propuštěn na základě nařízení o amnestii 
pro polské občany. Jak dokázal přesvědčit věznitele, že 
je polským občanem, není známo. O jeho dalším osudu 
neexistují bližší informace.12

10  DALO, f. Kriminalnyje spravy – (1939–1950), P-3258, sv. č. 8823.
11  KZ Gedenkstätte Dachau, NARA Zugangsbuch Nr. 105/24866. 
12  DALO, f. Kriminalnyje spravy – (1939–1950), P-3258, sv. č. 9959.

V roce 1950 Ministerstvo státní bezpečnosti Tatarské ASSR poslalo do 
Moskvy žádost o zaslání dokumentů Kurta Rosenzweiga, neboť jej 
podezírali ze spolupráce se zahraniční rozvědkou Foto: DALO

Kurt Rosenzweig byl odsouzen na tři roky za nelegální přechod hranice 
do SSSR Foto: DALO
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■  Otto Fränkel 

Narodil se 29. 8. 1894 v Bratislavě. Za první světové války 
sloužil v rakousko-uherské armádě u těžkého dělostřelec-
tva v hodnosti poručíka. Po vzniku Československé repub-
liky požádal v prosinci 1920 o rakouské státní občanství 
a přestěhoval se do Vídně, kde následně vystudoval práva. 
Ve 30. letech byl aktivním členem Židovského národního 
fondu (Keren Kajemet). Kvůli svému původu se poprvé 
nakrátko ocitl v koncentračním táboře Dachau, když byl 
od 12. 11. do 15. 12. 193813 internován v ochranné vazbě. 
V únoru 1939 podal žádost o vystěhování do Palestiny, 
ale neuspěl. Aby zachránil manželku, v září 1939 se s ní 
rozvedl. Do Niska nad Sanem byl 26. 10. 1939 deportován 
druhým vídeňským transportem. Po příjezdu byl vyhnán 
s dalšími vězni do nedaleké menší obce, v níž zůstal 
s ostatními asi tři týdny. Dne 4. 12. 1939 pak překročil 
ilegálně hranice do SSSR. Dostal se až do Lvova, kde žil 
následujících sedm měsíců. Vyučil se holičem a znovu se 
pokusil získat povolení k vystěhování do Palestiny. Dne  
4. 7. 1940 ho však ve Lvově zatkla NKVD kvůli nelegálnímu 
pobytu na území SSSR. Byl poslán do Volgolagu u města 
Rybinsk v Jaroslavské oblasti. Rozsudek nad Fränkelem ale 
padl až v dubnu 1942, kdy byl odsouzen jako společensky 
nebezpečný živel k 5 letům pobytu v nápravně pracovních 
táborech. Jeho další osud není znám.14

13  KZ Gedenkstätte Dachau, NARA Zugangsbuch Nr. 104/23327.
14  DALO, f. Kriminalnyje spravy – (1939–1950), P-3258, sv. č. 9919.

Výzva židovské obce ve Vídni určená O. Fränkelovi o místě a času odjezdu 
transportu do Niska nad Sanem Foto: DALO

Portréty zatčených uprchlíků z tábora Nisko na s. 107–112 pocházejí ze 
Státního archivu Lvovské oblasti a Archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny 
v Kyjevě
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Deportace do Niska nad Sanem ve vzpomínkách přeživších

V uplynulých letech zaznamenali pracovníci Skupiny orální historie ÚSTR osobní vzpo-
mínky tří osob zavlečených do Niska nad Sanem, které měly kořeny v předválečném Čes-
koslovensku. Shodou okolností byli všichni tři zařazeni do stejného transportu – druhého 
v pořadí, který byl z Ostravy do Niska vypraven 26. října 1939 v 19 hodin. Společně s dalšími 
čtyřmi sty židovskými vězni byl deportován i Bedřich Seliger 1. Po několika hodinách jízdy 
transport zastavil v Katovicích, kde k němu bylo přiřazeno několik desítek vagonů s tisícem 
Židů soustředěných z různých koutů nacisty okupovaného Horního Slezska. Mezi nimi byli 
i Oton Windholz 2 z Ustroně a Leopold Presser 3 z Těšína. Úryvky z jejich vzpomínek před-
kládáme na následujících stránkách.4 Naprostá většina deportovaných tímto transportem 
nezůstala v budovaném táboře v Zarzecze, ale byla ihned po příjezdu do Niska německými 
strážemi zahnána k nedaleké německo-sovětské demarkační linii s tím, aby přešli na sovět-
ské (bývalé polské) území. Vzhledem k ledabylé ostraze tábora mnozí z mála vězňů, kteří 
v něm či v jeho okolí dočasně zůstali, uprchli v následujících dnech či týdnech do SSSR. 
Z tohoto důvodu jsou i vzpomínky pamětníků na tábor v Zarzecze velmi omezené a soustře-
ďují se především na popis útěku do SSSR a internaci v táborech NKVD. V rámci připomínky 
výročí deportací do Niska nad Sanem byly z rozhovorů vybrány pasáže popisující sběh 
událostí počínaje transportem do Niska a konče deportací do pracovních táborů v SSSR  
po zatčení NKVD (v případě B. Seligera odjezdem za prací na sovětské území).

Bedřich Seliger se narodil 19. června 1920 v Prostějově. 
Jeho otec se živil jako obchodník s konfekcí, matka byla 
se třemi dětmi v domácnosti. Po obecné škole nastoupil 
na prostějovské gymnázium, kde v roce 1938 odmaturo-
val. Již během gymnaziálních studií se zapojil do činnosti 
socialisticky orientované mládeže a se svými spolužáky 
utvořili neformální socialistický spolek. Společně se schá-
zeli ještě i po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 
1939. I když se Bedřichovi rodiče usilovně snažili dostat 
syna z Protektorátu do Velké Británie, k odjezdu nakonec 
nedošlo. Kvůli falešnému obvinění, že doma přechovává 
marxistickou literaturu, byl Bedřich Seliger již začátkem 
října 1939 zatčen Gestapem a odvezen do brněnské vězni-
ce na Špilberku. Po dvou měsících jej společně s dalšími 
židovskými vězni deportovali do Ostravy. 

Leopold Presser (dnes Jehuda Parma) se narodil 31. čer-  
vence 1922 v polské obci Jasenieca nedaleko česko-pol-
ské hranice, vyrůstal však v Českém Těšíně. Se svými 
sourozenci navštěvoval českou obecnou školu a zapojil 
se do aktivit českotěšínského spolku Makkabi a Skautu. 
Ve studiích dále pokračoval na českotěšínském reálném 
gymnáziu. Ve dnech mnichovské krize, kdy si Polsko 
nárokovalo československou část Těšínska, se chlapci 
z několika mládežnických organizací v Českém Těšíně 
podíleli na sestavování pohraničních hlídek. Leopold 

Presser se stal členem hlídky střežící hranice u řeky 
Olše. A právě z tohoto důvodu byl po říjnové polské 
okupaci české části Těšínska (tzv. Zaolží) stejně jako 
desítky dalších studentů vyloučen ze studií na gymná-
ziu. Rozhodl se proto odejít za starším bratrem Egonem 
do Ostravy. Zapojil se do aktivit organizace Alija Noár, 
která připravovala emigraci židovského obyvatelstva do 
Palestiny, a prozatím pracoval jako dělník v železárnách. 
Po příchodu německých vojsk do Ostravy 14. března 1939 
byl pro svůj židovský původ z práce okamžitě vyhozen 
a s obtížemi se vrátil k rodičům do Těšína. V září 1939 
vypukla druhá světová válka a Těšínsko bleskově obsadila 
německá vojska. Krátce nato byl Leopold se svým otcem 
Arturem a dalšími Židy z Těšínska zařazen do transportu 
do Niska nad Sanem.

Oton Windholz (dnes Otto Winecki) se narodil 29. břez - 
na 1923 v polské Ustroni nedaleko československých hra-
nic, jeho matka však pocházela z Michálkovic u Ostravy, 
kam často v dětství dojížděl za příbuznými. Stejně jako 
jinde na polském území okupovaném nacisty se museli 
v Ustroni všichni muži ve věku šestnáct až šedesát let 
hlásit na nucenou práci – čištění chodníků, úpravy terénu, 
hloubení vojenských zákopů apod. Po několika týdnech 
ponižující a vyčerpávající práce byl i Otto Windholz s bra-
trem a otcem zařazen do transportu do Niska nad Sanem. 

1 Sbírka rozhovorů Skupiny orální historie (dále jen SOH) ÚSTR, Rozhovor s Bedřichem Seligerem, zaznamenal Jan Dvořák, 4. 10. 2011.
2 Tamtéž, Rozhovor s Ottou Wineckým, zaznamenal Adam Hradilek, 27. 8. 2014.
3 Tamtéž, Rozhovor s Jehudou Parmou, zaznamenal Jan Dvořák, 28. 10. 2011.
4 Přepis rozhovorů byl pro účely tohoto článku nepatrně redakčně upraven. Doslovný přepis je uložen v archivu SOH.
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TransPorT Do niska naD sanem

B. Seliger: Jednoho krásného dne přišel 
na naši ubikaci (celu) německý důstoj-
ník a povídá, že máme okamžitě napsat 
domů, aby nám poslali kufr se zimním 
vybavením – tedy prádlem, botami atd., 
protože budeme odveleni na práci. Tak 
jsme ty dopisy napsali. Moje máma mi 
poslala skutečně velký kufr. Byl v něm 
zimní kabát, boty, spousta prádla, sve-
try. Potom nás odvezli, jak byl tehdy 
běžný způsob transportu, na otevřených 
náklaďácích do Ostravy. V Ostravě nás 
přesunuli do vlaku. Nevěděli jsme ale, 
kam pojedeme. 
O. Winecki : Ze strany Judenratu 
v Ustroni nám bylo oznámeno, že máme 
být spakováni a připraveni v pět hodin 
ráno. Že si můžeme vzít každý jeden 
kufr a že nás dovezou do Bílska, protože 
železniční most ve Skočově byl zničený 
ustupující polskou armádou. Do Bílska 
nás dopravili koňskými povozy. Tam 
už stál na vedlejší koleji vlak, který, jak 
jsme se dozvěděli, přijel z Ostravy. Byl to 
dlouhý vlak, už zaplněný, řekněme pa-
sažéry – dalšími Židy z Ostravy a okolí. 
Tak nás do toho vlaku posadili, ale to 
byl ještě normální vlak, osobní vagony. 
Dojeli jsme do Katovic a tam všechny 
přesadili do továrních (nákladních) va-
gonů. Asi padesát lidí v jednom vagonu. 
V transportu byli naši příbuzní z České-
ho Těšína, z Ostravy, známí z Ustroně, 
naši přátelé z Těšína, Bílska, Jablunkova, 
Mostu u Jablunkova, Bohumína. Otcova 
rodina byla velká – byl ze sedmi dětí. Ale 
dědeček z matčiny strany z Michálkovic 
měl třináct dětí. 
J. Parma: V říjnu přišel rozkaz od Gesta-
pa, že se mají všichni Židé od 16 do 60 let 
dostavit 26. října na hlavní nádraží v Tě-
šíně s batohy, osobními věcmi, oblečením 
a jídlem na tři dny. V sedm ráno jsme 
tam všichni přišli. Bylo to děsivé – stov-
ky židovských rodin přišly na nádraží 
vyprovodit své děti a muže. Mému otci 
bylo 48 let a mně 17. Moje matka, bratři 
i sestra se přišli rozloučit. Bylo to velmi 
dojemné. To bylo posledněkrát, co jsem 
některé z nich viděl. Do každého vagonu 
natlačili možná padesát lidí, tísnili jsme 
se jako sardinky, nebylo tam k hnutí. 
Na podlaze bylo seno a stál tam ještě 
jeden kyblík pro účel potřeby. Nahoře 

byly sice takové malé otvory na vzduch, 
ale bylo to tam smradlavé. Pak jsme jeli 
do Bílska a poté do Katovic. Celkem asi 
tisíc Židů nejenom z Českého Těšína, ale 
i z Bohumína atd. Němci prostě chtěli to 
území očistit od Židů, ale prozatím vzali 
jenom muže. Ženy a děti zůstaly. To byla 
pro všechny velká starost. Já jsem ale 
tehdy moc nechápal, co se děje. […] Vlak 
zastavil u nějakého pole, otevřely se dve-
ře a Němci nám rozkázali vyjít z vagonů. 
Museli jsme se postavit do jedné linie, 
tváří k vlaku, a svléknout si kalhoty, pak 
přišel rozkaz: „Srát – vykonat potřebu!“ 
Všichni byli velmi překvapení, že se to 
někomu vůbec podařilo. Bylo to ale tak 
ponižující. Dnes nechápete, jak se mohli 
chovat tak nelidsky. 

nisko – Tábor ZarZecZe

O. Winecki: Na peroně už na nás če-
kali esesmani. Otevřeli vagony a jeden 
esesman, nebo dva, chodili od vagonu 
k vagonu s čapkou a ohlašovali, že „wer 
mit dem lieben Herr Gott nicht näher 
Freundschaft machen wird, soll das Gold 
und Geld abgeben,“ což znamenalo, že 
kdo se nechce blíže seznámit s Pánem 
Bohem, ať raději odevzdá všechny pe-
níze, šperky a zlato. Tak to sbírali do 
těch čapek. Pak nás vyložili. V prvních 
dvou nebo třech vagonech byla bagáž, 
kufry nebo ruksaky. Tak to naložili na 
vozy, koňské povozy, a hnali nás směrem 
k Sanu. V tom spěchu jsme ztratili dva 
kufry. Na Sanu byl tehdy zřízený pon-
tonový most, protože železniční nefun-
goval. Pak jsme přišli do tábora v Nisku. 
V té době tam ale ještě nebyl postavený 
žádný tábor, byl tam asi jen jeden dům 
a dva nebo tři dřevěné baráky. Tam jsme 
přečkali noc. Spali jsme na zemi. 
B. Seliger: V tom lágru jsme měli kliku 
v tom, že nás hlídali příslušníci Wehr-
machtu, kteří dennodenně oslavovali 
vítězství nad Polskem, vydařený Blitz-
krieg. Byly tam už nějaké provizorní 
baráky, ve kterých jsme byli ubytováni. 
Nevěděli jsme, jak to bude vypadat, až 
přijdou opravdové mrazy, byli jsme na 
rozpacích. No a tam se celkem dlouho 
nic nedělo, měli jsme ale velmi těžkou 
práci – srovnávali jsme terén, odstra-
ňovali stromy, které tam překážely, 
včetně kořenů. Vydali jsme opravdu 

dost fyzických sil. Byly nás tam dvě až 
tři stovky. Nejen z Ostravy, ale i z Brna, 
Prahy atd. Oni potřebovali převážně mla-
dé lidi, kteří tu práci zvládli. Už v Brně 
na tuhle otrockou práci vybírali pouze 
mladé lidi, a jenom pokud nějaký staroch 
měl špatně ustlanou postel, tak ho za 
trest poslali taky. 
J. Parma: Když jsme dojeli do Niska, 
zjistili jsme s otcem, že to byl druhý 
transport a že v tom prvním transpor-
tu z Ostravy byl i můj bratr. Když jsme 
dorazili do Niska (rozuměj tábor u obce 
Zarzecze poblíž Niska), žádné baráky ješ-
tě nebyly připravené, teprve se stavěly. 
Viděli jsme, že je tam velký nepořádek, 
což bylo u Němců trochu divné. Z toho 
důvodu se skupina, v níž jsem byl spo-
lu s otcem, přesunula do blízké vesnice 
Jaroczyn. Tam jsme celkem nic nedělali. 
Ti starší, kteří měli zkušenosti, věděli 
nebo se dozvěděli od místních nebo 
od běženců z polské armády, že jsme 
nedaleko sovětské hranice, že tam teče 
řeka a že na druhé straně je sovětská 
armáda. Rozhodli jsme se, že pod Němci 
nezůstaneme, že se pokusíme uprchnout. 

ÚTěk Do sssr 

B. Seliger: Byli jsme prakticky bez 
ostrahy. Z rozhovoru německých stráž-
ných – bavili se dost nahlas – bylo zřej-
mé, že už někteří vězni utekli. Když se 
potom najednou začalo přivážet drátěné 
pletivo, ostnatý drát atd., každý už asi 
pochopil, že si vlastně stavíme koncen-
trák sami pro sebe. Měli jsme tehdy cel-
kem dost příležitostí se sejít, promluvit 
si a odhadnout co dál. Já jsem zapadl 
do takové šestičlenné skupiny. Nikoho 
z těchto lidí jsem neznal, ani jménem, 
museli to nejspíš být Ostraváci. Domlu-
vili jsme se, že až bude jasná noc, sebe-
reme svoje krámy do kufru a odejdeme, 
protože nás v podstatě nikdo nehlídal. 
No a ta krásná noc jednoho dne nastala. 
Jeden z té party vydal povel sbalit si věci 
a někdy mezi jednou a druhou v noci, až 
už budou Němci skutečně spát, odejít.  
To se taky stalo. Bylo to asi po dvou mě-
sících v táboře, krátce před Vánoci 1939.

Věděli jsme, že musíme na východ. Ne-
byl problém držet směr podle azimutu. 
Pak jsme ale přišli na velmi širokou ces-
tu, a když se rozednilo, s překvapením 
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jsme zjistili, že na té cestě nejsme sami, 
ale že oběma směry neustále proudí lidé. 
Zapadli jsme do nějaké skupiny, z části 
to byli Poláci a z části Ukrajinci, kteří 
nesli nějaké věci ze svých domovů za 
příbuznými, kteří už byli někde ve Lvově. 
Oni věděli, co jsme zač, nemělo smysl 
nic tajit. Říkali, že už takové potkali, že 
nejsme první. Od nich jsme se dozvěděli, 
že už to k hranici nemáme daleko. Šli 
jsme desítky kilometrů zemí nikoho mezi 
Sověty a Němci. Náhle jsme narazili na 
německou hlídku. Věděli jsme, že jestli 
je z našeho tábora, možná jdou po nás 
a že nás čeká jenom smrt, nic jiného. 
Když se přiblížili, zjistili jsme, že od nás 
nejsou. Jeden Polák, který uměl slušně 
německy, vytáhl svoje doklady. Ani jeden 
z nás totiž žádný doklad neměl. Vysvětlil 
jim, že jsme všichni z té a té obce a jdeme 
za svými příbuznými. Už jsme tam prý 
za nimi byli několikrát a máme na této 
straně ještě nějaké věci. Mě ale v tuhle 
chvíli přepadl šílený strach, co když nás 
někdo z té naší společnosti prozradí… 
Ukrajinec nebo Polák, všichni věděli, 
že jsme Židé, a nikdo, žádný Ukrajinec 
nebo Polák, Židy nemiloval. Nikdo se ale 

neozval, ani náznakem ne. Možná že ten, 
co mluvil s těmi Němci, měl takovou au-
toritu, že se nikdo neodvážil – znamenalo 
to totiž poslat šest lidí na smrt… tam nic 
jiného nebylo, oni by nás odpráskli přímo 
na místě… Tak to byl první zázrak, že 
jsem přežil, a pak to pokračovalo. 

Šli jsme ještě asi osm kilometrů a při-
šli jsme k potůčku, který byl téměř bez 
vody, takže ho šlo hladce přejít. Ten 
Polák ale řekl, že se musíme rozdělit 
na menší skupiny a snažit se přejít na 
různých místech. Uznali jsme to jako 
rozumné. Nás šest zůstalo pohromadě 
jako jedna malá skupinka a suverénně 
jsme si to namířili k potoku. Na druhé 
straně jsme najednou uviděli chochol, 
který mají Rusové na té své zimní če-
pici, my tomu říkali anténa. Najednou 
ten ruský voják povstal ze svého úkry-
tu, vytáhl samopal a povídá: „Davajtě 
obratno, nělzja, sjuda nělzja“. Co jsme 
mohli dělat – obrátili jsme se a zalehli za 
nějaký keřík. Viděli jsme ale, že se každá 
hlídka po několika hodinách vyměňuje. 
Asi po dvou hodinách se na tom místě 
objevil jiný Rusák, který ten automat 
zvedl do výšky a kýval, abychom šli. Tak 

jsme se dostali přes hranice. On nám 
dokonce ještě poradil, rusky jsme ale 
nerozuměli ani slovo, tak spíš ukázal, 
že je poblíž nějaký statek, kde bychom 
mohli přespat. Šli jsme do toho statku 
a tam byli skutečně velmi přívětiví lidé, 
ustlali jsme si na slámě, dokonce nám 
dali kus chleba a čaj. Druhý den jsme 
šli na nádraží, odkud jezdily vlaky do 
Lvova. Vlezli jsme do vlaku bez jízde-
nek, žádné peníze, žádné doklady nikdo 
neměl. Vlak se rozjel a přišel průvodčí. 
Někdo z nás měl v kapse jakýsi papír 
a ten mu dal. Průvodčí si ho prohlédl, 
poděkoval a vrátil ho… Dodneška nevím, 
jestli věděl, o co jde, a chtěl nám pomoct, 
nebo jestli byl negramotný a uvěřil, že 
to je společná jízdenka pro šest lidí. 
Ten dotyčný, co mu ten papír dal, poté 
povídal, že to byl dodací list na uhlí… 
Nakonec jsme takhle dorazili do Lvova.
J. Parma: Organizovali jsme se do sku-
piny, přibližně padesát lidí. Byl jsem tam 
zřejmě nejmladší. Na cestě nás zastavila 
německá patrola na koních. Tam se tehdy 
ale pohybovalo mnoho lidí, tak je příliš 
nekontrolovali. Jenom si od nás vzali 
jakési šperky. S pomocí místních jsme 
se převezli na loďce přes řeku Tanev. Tak 
jsme se dostali na druhou stranu, kde 
už bylo sovětské vojsko – pohraničníci, 
kteří nás zajali. Pod hrozbou zastřelení 
jsme se museli zformovat do skupiny, 
během cesty neuhnout z řady. Po něko-
lika kilometrech chůze jsme se dostali 
do okresního města Siňava. Ubytovali 
nás ve škole, dali nám vodu a nějakou 
polévku. Možná nás ale považovali za 
špiony nebo pašeráky, proto začali kaž-
dého z nás vyšetřovat. Druhý den jsem 
uviděl na dvoře školy svého bratra. To 
bylo takové překvapení, že jsme se se-
tkali! On se také po příjezdu do Niska do-
slechl, že tam chtějí udělat tábor, a proto 
ještě s dalšími taky utekl a dostal se do 
Siňavy. Při vyšetřování ukázal můj otec 
vyšetřovatelům československý pas, kde 
byla zapsána i jména jeho dětí. Sovětský 
vyšetřovatel se k Čechoslovákům choval 
jinak. Pak nám dali povolení k cestě vla-
kem do Lvova. 
O. Winecki: V Zarzecze jsme přespali 
jednu noc, a hned jsme se zorientovali, 
že nás tam nečeká žádná budoucnost. 
Ještě to nebylo moc hlídané, plot nebyl 
hotový, tak jsme v noci s otcem a s bra-

Bedřich Seliger, Teplice 2011 Foto: Přemysl Filaka
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trem přelezli do lesa. Šli jsme v noci tím 
lesem směrem k ruské hranici a ve dne, 
jak tam byly vesnice, jsme se schovávali 
u místních lidí v chalupách nebo v hos-
podářských staveních. Na samé hranici 
jsme se setkali s dalšími lidmi z trans-
portu, kteří utekli podobným způsobem. 
Na hranici mezi sovětskou a německou 
okupační zónou byla řeka. Neznali jsme 
místní terén, ale už tam byli ukrajinští 
převaděči, kteří věděli, že pašovat uprch-
líky přes tu řeku je slušný kšeft. Otec 
zaplatil za nás tři, celkem nás bylo asi 
dvacet pět. Museli jsme čekat dva nebo 
tři dny, protože svítil měsíc a bylo jas-
no. Když měsíc zašel, došli jsme k řece 
a začali se brodit se zavazadly na hlavě. 
A najednou na ruské straně přiběhli asi 

čtyři pohraničníci s flintami s bajonety 
a začali řvát: „Idi nazad!“ Na druhé stra-
ně to uslyšeli němečtí pohraničníci a taky 
přišli. A jak nás hnali zpátky, jeden z nás, 
co uměl rusky, protože byl za první svě-
tové války vězněm v Rusku, jim řekl, že 
nám je všechno jedno, ať střílejí, protože 
tamti budou také střílet. Jeden z našich 
přecházel zpátky a Němci ho zastřelili 
uprostřed řeky, kde zůstal ležet. Výstřel 
zmobilizoval důstojníka ruské pohraniční 
hlídky. Přijel na koni a ten náš tlumočník 
mu říká, ať nás pustí na jejich stranu, že 
chceme utéct od těch vrahů. On pak dal 
svým příkaz, aby nás pustili. Vzali nás 
na pohraniční stanici a druhý den nás 
zavedli do vězení v Siňavě. Tam jsme byli 
den nebo dva, potom nám řekli: „Zmizte! 

Ať už vás tu nevidíme!“ Tak jsme šli na 
železniční stanici a odjeli do Lvova.

lvov

B. Seliger: Ve Lvově byla situace na-
prosto nenormální, utečenců tam byla 
ohromná spousta. Počet obyvatel se 
mohl snad ztrojnásobit. Naštěstí tam ale 
byla bezvadně organizovaná pomoc pro 
uprchlíky. Kromě toho, že jsme dostali 
najíst, nám dali i menší peněžní částku 
a průkaz. Nebyl to žádný oficiální prů-
kaz, ale té pomocné organizace. Já jsem 
měl zase kliku v tom, že jsem nějakou 
náhodou narazil na člověka, který se mě 
vyptával, co jsem zač. Byl to Žid, a když 
se dozvěděl, že jsem úspěšně absolvoval 
klavírní studium, řekl mi, že mají doma 
pianino, a že když k nim budu chodit na 
obědy, odvděčím se jim tím, že se budu 
věnovat výuce dcerky. Napsal mi adresu, 
další den jsem tam přišel, dostal jsem 
krásný oběd, který neměl žádný běže-
nec. A to se opakovalo třikrát týdně a ty 
zbývající dny jsem se chodil stravovat do 
té organizace, kde jsem byl evidovaný, 
a spal v nějaké škole.

Ve městě se objevily plakáty, že bě-
ženci budou registrováni bezpečnostní-
mi orgány – NKVD. Byla tam uvedena 
počáteční písmena příjmení a u nich 
datum a místo, kam se mají dostavit. 
Tak jsem pod písmenem S dostal adresu, 
kdy a kam se mám dostavit. Byl tam ta-
kový ten typický Rusák – vysoký, tlustý, 
měl hodnost majora. Požádal mě, abych 
vyplnil různé dokumenty. Jelikož jsem 
ještě neznal azbuku, velkoryse mi nabídl, 
že to vyplní za mě. Kdy a kde jsem se 
narodil, jaké školy mám, co dělá otec, 
matka, sestry a nevím, co ještě všechno 
zapisoval. A pak přišla otázka, čím se 
živí otec. Já si pamatuju, co jsem tehdy 
řekl: „On jechajet s tovarom“ tedy že je 
obchodní cestující. Ten major povídá: 
„Izvočikom rabotajet“? Tedy jestli je 
kočí. Já tehdy odpověděl, že ano. Tím 
jsem rázem získal úžasný kádrový pro-
fil, který mi v budoucnu hrozně pomohl. 
On najednou uprostřed výslechu odešel 
a za chvíli se vrátil s nějakým papírem 
a povídá: „Tak vy jste se narodil a žil 
v gorodě Prostějov?“ Načež jsem odpo-
věděl, že ano. A on se mě začal ptát, kdo 
má v Prostějově největší fotografický 

Jehuda Parma, Tel Aviv 2013 Foto: Jan Horník
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závod – no Ševčík! Kdo má blízko rad-
nice knihkupectví? Řekl jsem to jméno. 
A do třetice: prý v které ulici je soud. 
No v Havlíčkově, my jsem měli k soudu 
ani ne sto metrů. Odpověděl: „Pravilna.“ 
Tak si mě prověřili, zkoušel, jestli nejsem 
nějaký agent. Ale já jsem ho přesvědčil 
a výsledek byl ten, že mi řekl, abych 
se dostavil za čtrnáct dní pro průkaz 
a přinesl dvě fotografie. Na základě toho 
výslechu jsem dostal takový pas, který 
opravňoval k pobytu na území SSSR 
a k zaměstnání. To bylo úžasně důležité.
J. Parma: Lvov byl sice velké město, 
ale tehdy naprosto přeplněné uprchlíky 
a běženci. Nebylo se ani kde ubytovat. 
Tenkrát navíc panovala pořádná zima, 
bylo možná deset až patnáct pod nulou, 
a my byli vyčerpaní. Nakonec jsme se 
dostali na Rahodemickou ulici, kde bylo 
ubytování pro studenty a akademiky. 
Sice v tom sále bylo na podlaze plno, 
ale my jsme místo našli. S bratrem jsme 
si ustlali pod klavírem a otce jsme ještě 
mohli stlačit ke stěně. Naštěstí tam bylo 
teplo. Když jsme se ale zkoušeli zved-
nout, praštili jsme se o klavír hlavou. 

Začali jsme hledat nějaké zaměstnání. 
Tam bylo jedno středisko, kde se sou-
střeďovali běženci – pasáž Café de la 
Paix, kde byli šmelináři a kde se dalo 
všelicos prodat nebo koupit. Šlo tam zís-
kat i jídlo. Protože hrozila velká zima, 
rozhodli jsme se, že budeme chodit dům 
od domu a pomáhat se dřevem. Koupili 
jsme tam pilu a sekeru a šli jsme po do-
mech vypomáhat, za to jsme nedostávali 
peníze, ale jídlo. Protože jsme neuměli 
rusky, začali jsme se ruštinu učit, zatím 
jsme se domlouvali rukama nohama. 
Protloukali jsme se den po dni. A tehdy 
přišlo další překvapení! V pasáži Café 
de la Paix jsme se jednoho dne potkali 
s naší sestrou, která utekla se svým pří-
telem do Polska. Změnilo to naši pozici, 
protože oni přišli do Lvova začátkem 
války a měli jakýsi pokoj v Litšakově. 
Tam jsme také začali pracovat, pomáhat 
se dřevem, nejčastěji pro Poláky. Poté 
jsme jako Čechoslováci dostali pracovní 
povolení a já mohl nastoupit v pekárně 
jako učedník, i když jsem o pekařině 
nevěděl nic. Postupně jsme začali při-
vykat životu ve Lvově. Můj bratr pak 
pracoval s pilou a potom také v Jadze 
v továrně na alkohol, kde dělal sklad-

níka. Protože Lvov byl přeplněný, část 
uprchlíků z Niska pokračovala dál do 
Stanislavova, do různých měst na Ukra-
jině. S nimi už jsme nebyli v kontaktu. 
Ale některé uprchlíky z transportu jsme 
potkali v pasáži de la Paix. Například 
přítele z Českého Těšína, o rok mlad-
šího Josefa Turse. Toho ale zatkli jako 
špiona a odsoudili do vězení ve Lvově. 
Potom ale dokázal, že je běženec, Žid 
a Čechoslovák, tak ho osvobodili. Když 
se vrátil, nemohl jsem ho poznat – byl 
úplně zničený, ale dostal se z toho. Já 
jsem byl optimista, snažil jsem se to brát 
i přes to všechno pozitivně.
O. Winecki: Ve Lvově jsme se hlásili na 
NKVD, že jsme běženci. Poblíž náměstí 
svatého Antonína jsme získali pokoj od 
místního Žida. Otec začal pracovat a my 
jako chlapci jsme nevěděli, co dělat, tak 
jsme se poflakovali. Až někdy v dubnu 
přijela německá vojenská repatriační 
komise, která měla kancelář ve Lvově. 
A ohlásili, že kdokoliv z běženců, co jsou 
právě ve Lvově, se chce vrátit k příbuz-
ným na německé straně, může se u té 
komise zaregistrovat. No a protože žena 
našeho otce zůstala v Ustroni a všichni 
příbuzní také, otec se u té komise zare-
gistroval, že se chceme vrátit. Po několi-
ka týdnech se ukázalo, že ta německá re-
patriační komise všechny seznamy lidí, 
kteří se přihlásili k návratu na německou 
stranu, předala NKVD. NKVD tak mělo 
práci hotovou, protože tam měli všech-
ny osobní údaje, adresy, všecko. A tak 
začala akce NKVD. Přicházeli za těmi 
lidmi v noci a nakládali je na náklaďáky. 
Odvezli je na železniční stanici, naložili 
do vagonů a vlaky vyjely na východ. My 
jsme se několik týdnů schovávali. Otec 
pracoval ve fabrice a tam byl sklad obilí. 
A v tom skladě jsme se schovávali možná 
dva tři týdny. 

ZaTčení 

O. Winecki: A pak jsme zjistili, že všich-
ni naši známí z Těšínska a z Ostravy už 
byli odvezeni, a otec dospěl k názoru, 
že nemá cenu se schovávat, stejně nás 
najdou. Tak jsme byli doma, batohy 
spakované, a najednou ve dvě v noci 
rány na dveře: „Tady NKVD!“ Ani jsme 
nebyli moc překvapení, protože už jsme 
byli připravení. Vzali nás na náklaďák 

a dovezli na NKVD. Tam jsme zůstali 
přes noc. Nevyslýchali nás, nesoudili, 
nebyl žádný proces. Nic. Otec se zapsal, 
že se chce vrátit do Německa, což chápali 
tak, že se mu nelíbí Sovětský svaz. V ruš-
tině se tomu říkalo „Ně blagonaďožnyj“. 
Prostě usoudili, že všichni tito lidé jsou 
potenciální nepřátelé Sovětského svazu, 
takže bude lepší držet je na Sibiři, a ne 
na tehdejší hranici s Německem. Druhý 
den ráno přijely náklaďáky a celou naši 
grupu vzali na nádraží. Tam už byl při-
pravený vlak z nákladních vagonů, do 
kterých nás naložili. Někdy večer jsme 
odjeli ze Lvova. Jeli jsme asi sedm nebo 
osm dní k řece Irtyš, kde nás přeložili na 
loď. Nebo k Tobolu, to už si nepamatuji. 
A dovezli nás do Tobolska. Odtud jsme 
jeli po Tobolu, Obu a Kondě do pracov-
ního tábora NKVD u Chanty-Mansijska. 
Když nás vysadili z té lodi a poprvé se-
řadili nad řekou, měl k nám enkávédista 
Šulov řeč: „Zděs vaša Polša, zděs vaša 
Varšava, privykajtě. Ně privyknětě, 
zdochnětě.“
J. Parma: Celou dobu probíhaly akce. 
Vzali celou rodinu a poslali ji na Sibiř. 
Protože Sověti podezřívali každého běžen-
ce jako špiona. V létě přišel čas i na nás. 
V noci přišla milice a zabušila na dveře. 
Přikázali nám se obléct, vzít zavazadla 
a jít s nimi. Protestovali jsme, že máme 
povolení k pobytu, k práci, že jsme Češi, 
českoslovenští příslušníci. Oni odpoví-
dali: „Nevadí, nevadí. Všechno na místě 
vyšetříme.“ Naložili nás, celou rodinu, na 
nákladní auta a odvezli na nádraží. Vla-
kem jsme jeli tři týdny přes celý Sovětský 
svaz. Židé, Poláci s různými osudy i ně-
jaký Čech Leopold z Bohumína. Vždycky 
když doplňovali do lokomotivy vodu, dali 
nám jídlo. Nevím už jaké, snad polívku. 
Pokračovali jsme pak dál na sever. Jednou 
jsme se dozvěděli, že oběd jsme dostali 
o půlnoci. Ale byl den, nebyla tma. Pak 
nás přeložili na parník na řece Irtyš. 
Pomalu, pomalu nás vezli na sever. Na-
konec nás přeložili na čluny asi po třiceti 
lidech. Ještě celý den jsme pokračovali do 
takového tábora nucených prací, který 
se nazýval Sojma, byly tam tři baráky. 
Do těch se vešlo asi padesát lidí – muži 
i ženy, všichni spolu na pryčně, tři nad 
sebou. Velitel nás přivítal: „Přišli jste do 
osady, do místa na práci. Tak jako nikdy 
nevidíte svoje uši, tak neuvidíte ani svůj 
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domov. Tady budete kopat zemi a potom 
postavíte své baráky a budete tady žít.“ 
Kromě něj tam byli tři nebo čtyři dozorci. 
Později jsme se dozvěděli, že jsme od že-
lezniční trati snad tisíc kilometrů. Cesty 
tam nebyly, pouze tajga. 

Další osuDy

Bedřich Seliger měl na rozdíl od 
většiny ostatních uprchlíků z Niska 
to štěstí, že mu bylo uděleno pracov-
ní povolení a našel si práci v pekárně 
v Bolechově nedaleko Lvova. Tím pá-
dem mu nehrozilo zatčení a následná 
deportace do sibiřských pracovních 
lágrů, tak jako většině uprchlíků. Po 
německém útoku na SSSR v červnu 
1941 byl ale s dalšími civilisty evaku-
ován před postupující frontou až do 
Taškentu v Uzbekistánu, kde několik 
měsíců pracoval v sovchozu. Koncem 
roku 1941 se v novinách dočetl, že se 
v Buzuluku tvoří Československá 
vojenská jednotka, a ihned se do ní 
rozhodl vstoupit – dokonce byl jedním 
z prvních šesti vojáků, kteří se v Buzu-
luku hlásili. V dalším průběhu války 

absolvoval jako velitel minometného 
družstva celé tažení naší východní 
jednotky (celkem byl třikrát zraněn), 
v bojích o Dukelský průsmyk pak velel 
minometné rotě. Během války zahy-
nula celá jeho rodina v nacistických 
vyhlazovacích táborech. Až do roku 
1947 byl zaměstnán na sborovém ve-
litelství v Olomouci, po odchodu z ar-
mády se usadil v Teplicích a působil 
ve vedoucích funkcích v krajkářské 
a textilní výrobě a ve sklárnách v zá-
padních a severních Čechách. Zemřel 
27. listopadu 2012.

Jehuda Parma se v sovětském pracov-
ním táboře sešel s téměř celou svou 
rodinou – v dalším transportu dorazila 
i sestra a sestřenice se svými muži. 
Už v červnu 1941 byli z tábora pro-
puštěni všichni polští státní přísluš-
níci včetně asi tří set polských Židů, 
československé občany ovšem velitel 
odmítal i přes vyhlášenou amnestii 
propustit. Při silvestrovské oslavě se 
proto několik mužů rozhodlo s pomocí 
„kulaků“, kteří v okolí tábora žili ve 
vyhnanství, uprchnout. V městečku 

Chanty-Mansijsk, ležícím asi třicet 
kilometrů od tábora, se pak přihlásili 
na místním vojenském velitelství. Až 
na Leopoldova otce byli všichni uznáni 
schopnými služby v armádě a mohli 
odjet do Buzuluku, kam dorazili na 
počátku února 1942. Rok trvalo, než 
se podařilo do Buzuluku dostat zbytek 
rodiny. Otec ale krátce po příjezdu ze-
mřel v důsledku tělesného vyčerpání. 
Jehuda Parma se jako člen průzkumné 
čety druhé pěší roty nadporučíka Jana 
Kudliče zúčastnil v březnu 1943 první-
ho vystoupení 1. československého sa-
mostatného polního praporu v SSSR – 
bitvy u Sokolova, kde padl jeho star-
ší bratr Egon. Jako průzkumník pak 
bojoval v československé jednotce až 
do konce 2. světové války. V českoslo-
venské armádě zůstal i po osvobození 
jako zpravodajský důstojník a v roce 
1948 se významným způsobem podílel 
na organizování a výcviku židovských 
dobrovolníků, s nimiž později odešel 
do Izraele. Krátce působil v izraelské 
armádě, poté až do důchodu vykonával 
funkci policejního důstojníka. Dnes 
žije na předměstí Tel Avivu. 

Otto Winecki byl propuštěn z trestní 
kolonie Verchnije baraki u Chanty-
-Mansijska na základě amnestie pro 
polské občany, vyhlášené po němec-
kém útoku na Sovětský svaz v létě 
1941. Byl odeslán na práci v kolchozu, 
jeho bratr Alfred na stavbu. Otec Josef 
byl vážně zraněn při práci v lese a byl 
hospitalizován v Chanty-Mansijsku. 
Společně s bratrem požádali o uvol-
nění do vznikající polské vojenské 
jednotky v SSSR, což jim bylo v listo-
padu 1943 umožněno. Nastoupili k dě-
lostřelectvu, v květnu 1944 však byl 
Otto odeslán do důstojnické školy. Po 
návratu domů zjistil, že většina jeho 
příbuzných byla povražděna v Osvě-
timi. Do roku 1947 zůstal v polské ar-
mádě, pak pracoval na ministerstvu 
zahraničních věcí. V letech 1960–1965 
pobýval jako úředník polského mini-
sterstva zahraničních věcí s rodinou 
v Praze. V důsledku další vlny anti-
semitismu v Polsku koncem 60. let 
uprchl v květnu 1968 s rodinou do Víd-
ně a odtud do Austrálie. Se svou ženou 
Krystynou žije v Melbourne.

Otto Winecki, Melbourne 2014 Foto: Adam Hradilek
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