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Vaše mládí je spojeno s Olomoucí 
a jejím blízkým okolím. Pocházíte 
z velmi početné rodiny. Vaše vzpo
mínky na dětství a mládí jsou 
jistě veselé.

To ano. Ale i tehdy už to byla výjimka, 
taková početná rodina. Začala jsem 
chodit do školy ve dvacátém roce. Po 
první světové válce byla úžasná chu-
doba – nebyl cukr, nebylo nic. Bylo to 
sice celkem chudé dětství, ale i přes 
tu početnou rodinu jsme platili za lidi 
se zajištěným postavením. Pamatuji 
si, že naši rodiče začali odebírat no-
viny. To bylo závažné, že se člověk 
naučil číst a psát. Nejprve jsme ode-
bírali olomoucký deník Našinec a po-
tom Lidové noviny. To už byla jiná 
kategorie. Tam už byly nedělní pří-
lohy s básněmi, kresbami, psali sem 
zajímaví redaktoři. Četli jsme tehdy 
první básně – Seifertovy, Nezvalovy. 
U nás se to velmi ctilo. Náš tatínek 
považoval za samozřejmost, že jsme 
už jako děti dostali do rukou básně 
Erbena, Sládka, všelijaké hudebni - 
ny – Smetanovu a Dvořákovu čítanku. 
Bylo to dětství bohaté i chudé. Samo-
zřejmě že se šatstvo dědilo po star-
ších sourozencích, ale taková ta 
různost zážitků byla ohromná. Osla-
vovala se každá příležitost. Národ byl 
tehdy ještě pořád v euforii nad vlast-

ní samostatností. Byla to tedy doba 
úžasného vznětu, vlastenectví. Prv-
ní desetiletí přinášelo i při vší té bídě 
velice mnoho impulzů. A ta druhá 
desítka potom taky. 

V Olomouci a jejím okolí žila i po 
roce 1918 početná německá men
šina. Jaké byly tehdejší vztahy 
mezi Čechy a Němci?

Velice dobré. Myslím, že tam bylo 
ovzduší velice přátelské. Německy 
jsem se učila, protože v Olomouci 
byla fůra Němců. Hodně Němců se 
ale také učilo česky. Když jsem stu-
dovala, brala jsem kondice. Jelikož 
jsem ale chodila do české školy, 
německé přátele jsem měla až v do-
spělosti.

Člověk přežije ledasco

Její bratr Vladimír Petřek, pravoslavný kněz a kaplan v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 
převzal krátce po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha péči o pronásledované parašutisty. Až do posledních chvil jim byl nejen 
obětavým pomocníkem, ale i duchovní oporou. Na Vladimírův hrdinský čin krutě 
doplatila celá rodina. Nikdy je ale nenapadlo mu cokoliv vyčítat. My jsme prostě 
Vladíkovi fandili, vzpomínala Jiřina Petřková v jednom z posledních rozhovorů, 
které poskytla. Zemřela 1. dubna tohoto roku, den před svými 98. narozeninami.

S Jiřinou Petřkovou o dětství na Hané, bratru Vladimírovi,  
gruntovním optimismu, čekání na Gestapo a věznění v Osvětimi a Ravensbrücku

JAN DVOŘÁK

Na prázdninách s rodinou – zleva Miroslav, Jaroslav, strýc František Kolář, Jiřina, Milada, Vla
dimír. Vpředu Květa. Pravděpodobně na břehu pískoven Poděbrady u  Olomouce, druhá po
lovina 20. let.  Foto: archiv Vojtěcha Šustka
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S nějakými projevy národnostní 
rivality jste se tedy nesetkala?

Já jsem žádnou nevraživost necítila, 
aspoň v tom prvním desetiletí rozhod-
ně ne. Taková ta velkoněmecká idea 
a láska k Říši se začala šířit až ve 
třicátých letech. Učila jsem například 
jednoho kluka češtinu a on už tím byl 
tak nabitý. Z gymnázia si přinášel 
Deutschland über alles, to ho přímo 
elektrizovalo. Takové asi panovaly 
poměry na tom gymnáziu, bylo tam 
už hodně jakéhosi velkoněmeckého 
cítění.

Z vás se nakonec stala učitelka?

Ano. Můj bratr Vladimír, který v Pra-
ze chodil zpívat do nějakého sboru, 
zřejmě do Hlaholu, se zde seznámil 
s kolegou z ministerstva školství, 
který měl na starosti rozdělování 
učitelů po republice. S jeho pomocí 
mně opatřili místo na takzvaných 
menšinových školách. To byly české 
školy, které vydržoval stát na němec-
kých územích v pohraničí. Skutečně 
jsem potom mohla nastoupit v Morav-
ské Chrastové. V nedalekém Brněnci 
jsem učila i němčinu. To byla zajíma-
vá zkušenost. Ale kdykoliv jsem moh-
la, prchla jsem domů. Rodina, to byl 
magnet, protože nikde nebylo tak 
veselo a dobře jako mezi sourozenci.

Váš bratr Vladimír je dnes pro 
svou statečnost a hrdinské činy 
během války považován za jeden 
ze symbolů domácího protinacis
tického odboje. Byla jste jen o pár 
let mladší než on. Jak na něj vzpo
mínáte ještě z dob vašeho dospí
vání?

Pamatuji si dobře, když odjel na studia 
do Srbska a potom k nám jezdil na 
prázdniny. Už byl tak zvyklý na tu 
srbochorvatštinu, že někdy zadrhával 
i v češtině. Nemohl si vzpomenout na 
různé výrazy jako sprcha a další. Když 
absolvoval seminář teologického stu-
dia, šel na teologickou vysokou školu. 
To už ale neměl stipendium. Maminka 
mu sice slíbila, že mu bude posílat tři 
stovky, ale velice často už na to nemě-

la. Brácha se tam potom protloukal 
všelijak, dělal pomocné práce a podob-
ně. Ta teologie ho ale strašně bavila. 
Myslím, že se tam taky opravdu naučil 
věřit. Naučil se tam opravdu filozofovat 
o Bohu, o morálních principech. Ně-
kteří profesoři na něj udělali dobrý 
dojem, protože nám vždycky vyprávěl, 
o čem přednášeli. Doma už byl potom 
jenom krátce. Hned jak vystudoval, 
musel jít na vojnu. To už byl asi zane-
sený v pravoslavné církvi jako adept 
nebo příští duchovní. Študoval furt dál. 
Ten kluk neměl nic jiného než sedět 
v knihách.

Jaké měl vztahy s dalšími souro
zenci? 

On byl spíš takový terč, do kterého se 
strefovali. Já ne, ale třeba sestra Zde-
na a ty maličký, to byly takové „revo-
lucionářky“. Musel mnohé věci vysvět-
lovat. Pamatuji si jednu takovou 
debatu, jestli by bylo Boha, kdyby 
nebylo lidí. Pojem Boha stvořili lidé, 
protože boží existenci nelze dokázat 
a nelze popřít. V celé naší rodině ale 
nebyl žádný zvláštní vztah k církvi. 
Opravdu, Vladík to vzal za své, fasci-
novalo ho teologické studium.

Probírali jste doma také politiku? 
Samozřejmě mám na mysli zejmé
na situaci v sousedním Německu, 
kde se ve třicátých letech dostali 
k moci nacisté.

Věřte, že jsme to vnímali. Ale jak kdo. 
Já zpočátku velice vzdáleně. Jak jsem 
ale později učila v Chrastové a poté 
na jižní Moravě, uvědomovala jsem si 
už víc ten rozbujelý nacismus. Pama-
tuju si, bylo to asi v sedmatřicátém 
roce, na opravdu nevídanou polární 
záři. Rozlévala se opravdu skoro tři 
neděle. A lidi říkali, že je to znamení, 
že bude válka. Tehdy, když Němci 
okupovali Rakousko, přišla na jižní 
Moravu spousta vojáků, záložáci a dal-
ší. Lidi se nepřipravovali přímo, ale 
tušili. A navíc v tom sedmatřicátém 
roce zemřel Masaryk. To byl takový 
všeobecný smutek. I v rádiu se pořád 
ozývaly ty surmy, takové žalozpěvy. 
Bylo to tak sugestivní a žal obyvatel 
byl tak upřímný. A  potom přišel 
v osmatřicátém roce Mnichov. To byla 
strašná rána.

Dá se nějak popsat zklamání, kte
ré zavládlo v naší společnosti po 
podpisu mnichovské dohody?

Sourozenci Petřkovi na výletě – zleva Miroslav, Jiřina a Emil. Počátek 30. let. Bratr Miroslav 
zahynul v létě 1944 v severní Francii krátce po neúspěšném útěku z lágru ke spojeneckým ar
mádám. Foto: archiv Vojtěcha Šustka
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Bylo to ponížení, zklamání, zuřivost, 
vztek. Všechno možné. Byla to hrozná 
rána. Já vím, že mně kolegyně říkala: 
Přestaň už brečet! Jenže to byl takový 
otřes, že jsem brečela pořád. Nemoh-
la jsem se opanovat, to nešlo. No, ale 
člověk přežije ledasco. 

Po německém záboru českosloven-
ského pohraničí jste se vrátila 
domů?

Menšinové školy byly samozřejmě 
zrušené a mě přijali do katastru olo-
mouckých škol. Byla jsem taková 
výpomocná síla – většinou jsem za 
někoho suplovala.

Za několik měsíců byl okupován 
i zbytek Československa. Jak jste 
prožívali první protektorátní léta?

Na to období se už tak šťastně nevzpo-
míná. Do toho dvaačtyřicátého roku 
jsme ale byli pořád společně a ten duch 
rodiny byl neotřesitelný, stále opti-
mistický. Nejhorší byl podzim roku 
jednačtyřicet, kdy se Němci blížili 
k Moskvě. To bylo období hrůzy. Pa-
matuju si, že jsem byla v kině, kde 
dávali krátký předfilm o současné 
situaci, obrázky z ruské fronty, a jak 
to zašumělo sálem, když konečně 
napadl sníh. To vítězné tažení Němců 
bylo strašné. Tu úzkost si nikdo ne-
dovede představit. Jediná naděje teh-
dy bylo Rusko. A teď Němci patnáct 
kilometrů před Moskvou a každý už 
v říjnu očekával, kdy konečně napad-
ne sníh. 

Věřili jste tehdy, že válka brzy 
skončí?
Takový přehnaný optimismus, jako 
že to brzy praskne, jsme na rozdíl od 
jiných nesdíleli. Ale pořád každý čekal 
na druhou frontu, tu a tam se objevi-
ly všelijaké zvěsti o možném zvratu. 
Poslouchalo se londýnské vysílání 
rozhlasu. Byla to střídavě beznaděj 
a naděje. Všichni byli ale přesvědčení, 
že to Němci nakonec prohrají. 

Situace v Protektorátu ale na pod-
zim roku 1941 nevyvolávala velký 
optimismus. Právě tehdy byl jme-

Jiřina Petřková (2. 4. 1914 Hodolany – 1. 4. 2012 Praha)
Narodila se jako páté z  deseti dětí v  rodině učitele Josefa Petřka a jeho manželky Marie. Život 
rodiny Petřkových byl spjat s  olomouckými předměstími Hodolany, Pavlovičky a  Černovír, kde 
otec postupně vyučoval. Po studiích na olomoucké reálce absolvovala učitelský kurz na učitelském 
ústavu v Olomouci. V následujících letech učila na několika školách na střední a jižní Moravě – např. 
na menšinové škole v Moravské Chrastové či ve Šternberku. Po nacistické okupaci československého 
pohraničí v říjnu 1938 se vrátila k rodičům do Černovíru a v dalších letech učila na školách v okolí 
Olomouce, nejdéle na měšťanské škole v Bohuňovicích. 

I  když to nikdo z  rodiny Petřkových tehdy netušil, měla změna na pozici říšského protektora 
významně zasáhnout i do jejich života. Jiřinin bratr Vladimír, pravoslavný kněz a kaplan v  chrámu 
sv. Cyrila a Metoděje v Praze, se totiž po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha  
27. května 1942 stal jedním z hlavních pomocníků ukrývaných parašutistů. Po vypátrání jejich úkrytu 
v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze pozatýkalo Gestapo nejen přímé aktéry celé události, 
ale i jejich rodiny. Rodina Vladimíra Petřka byla zatčena 2. července 1942. Na svobodě zůstala jeho 
manželka Jiřina s dcerou Jiřinou, které s Vladimírem už delší dobu nežily, a také jeho nejstarší sestra 
Marie, která byla vdaná a s rodinou již nebydlela. Všechny zatčené členy rodiny Petřkových následně 
převezli do věznice německého úředního soudu v Olomouci, kde byli muži a ženy od sebe odděleni. 
Petřkovy věznili v Olomouci bez výslechů a vyšetřování až do konce prosince 1942. Ještě před Novým 
rokem 1943 je Gestapo odvezlo vlakem do Brna – muži skončili ve věznici v Kounicových kolejích a ženy 
v ženské věznici Na Cejlu. Jiřina se sestrou Miladou byly později nakrátko přemístěny do Kounicových 
kolejí na izolační celu, kde Miladu začátkem března 1943 postřelil hlídkující esesman do krku.

Do koncentračního tábora v Osvětimi byli nejdříve posláni mužští členové rodiny. Nedlouho po 
příjezdu zemřel 7. února 1943 jako první Vladimírův otec Josef Petřek a začátkem března i bratr 
Jaroslav. V březnu 1943 je pak do Osvětimi následovaly i ženy. V koncentračním táboře například 
sázely kaučukové sazenice nebo třídily oblečení po mrtvých vězních. Již v dubnu 1943 zemřela těžce 
zraněná sestra Milada a v květnu i matka Marie. V Osvětimi tehdy řádil vedle jiných smrtelných 
nemocí skvrnitý tyfus, kterým se nakazila i Jiřina. Naštěstí se brzy vyléčila a v srpnu 1943 ji převezli 
spolu se sestrami Květou a Věrou a dalšími českými nežidovskými vězeňkyněmi do koncentračního 
tábora v Ravensbrücku. Odsud ale byly brzy znovu odeslány na práci do tábora v Neubrandenburgu, 
kde již nepanovaly tak strašné podmínky. Zdejší vězeňkyně pracovaly až do posledních válečných 
dnů v nedaleké továrně na letecké motory.

Konce války se z rodinných příslušníků Vladimíra Petřka dočkaly jen čtyři sestry – Věra, Zdena, Květa 
a Jiřina – a bratr Emil. Kromě Emila se nikdo do rodné Olomouce natrvalo nevrátil. Jiřina Petřková se 
po válce usadila v Praze a začala opět učit. Nejdříve pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém, 
později vyučovala český jazyk a tělesnou výchovu na základní škole v Praze na Hanspaulce.

Zleva Milada a Marie Petřkovy, František Kolář a Jiřina, Praha-Barrandov, červen 1938
Foto: archiv Vojtěcha Šustka
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nován zastupujícím říšským pro
tektorem obávaný Reinhard Hey
drich.

Ano. První stanné právo jsme ale ješ-
tě prožili nějak nevědomky. Přece 
jenom jsme byli mladí a všelijaká 
kultura se ještě vyskytla. Vydávaly 
se knihy – tradiční, vlastenecké. Na 
druhou stranu ale byla větší starost 
o zásoby, o které se u nás starala ma-
minka. Měli jsme mýdlo, mouku 
a všechno v zásobě. Tatínek se navíc 
pustil do pěstování králíků. To byla 
taky taková žertovná kronika. Na 
dvorku postavil králíkárnu, ale mám 
dojem, že nerozeznal samici od sam-
ce. Nepamatuji si, že bychom jediného 
králíka snědli. Měli jsme také slepice 
a výborná jablka ze zahrady. Nevzpo-
mínám si, že bychom nějak strašně 
strádali. Do té doby, než přišel Hey-
drich, jsme na černém trhu něco se-
hnali, ale potom už nic. Maminka se 
pak dokonce bála donést na zahradu 
koláče, aby někdo neviděl, že je jíme. 
Ona měla ještě čerstvé zkušenosti 
z první světové války. No ale optimi-
smus byl pořád takový nějaký grun-
tovní, nezlomný. Opravdu každý byl 
přesvědčený, že to vezme za své. 

Věděl tehdy někdo z vaší rodiny, 
že je Vladimír zapojen do odbojo
vé činnosti?

Ne. On v těchhle věcech nebyl nikdy 
sdílný. Jenom vím, to bylo už na jaře 
roku dvaačtyřicet, že utrousil jednu 
takovou poznámku. Zdena tehdy řek-
la, že by měl K. H. Frank zmizet, že 
by ho měl někdo oddělat. A on odpo-
věděl: Myslíš? Já vím o někom lepším! 
To bylo jediné, co naťukl. A potom 
mladší bratr Jarek, když tam za ním 
byl, říkal, že k němu chodí nějací lidé. 
Ale nic bližšího jsme nevěděli.

Vybaví se vám ještě den, kdy došlo 
k atentátu na Heydricha? Kdy jste 
se vlastně poprvé dozvěděli o úlo
ze vašeho bratra a jeho pomoci 
parašutistům?

Tehdy jsme se dozvěděli pouze o tom, 
že došlo k samotnému atentátu. Pozdě-

VlADimír PetŘeK (19. 6. 1908 Hodolany – 5. 9. 1942 Praha)
Narodil se jako druhé z celkem deseti dětí manželů Petřkových. V  letech 1919–1923 studoval na 
Slovanském gymnáziu v Olomouci, již v  jako šestnáctiletý však na popud pravoslavného biskupa 
Gorazda odešel studovat na pravoslavnou bohosloveckou školu do Sremských Karlovic (Srem-
ski Karlovci) v  tehdejším Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Po ukončení školy pokračoval ve 
studiích na teologické fakultě v Bělehradě, do Československa se natrvalo vrátil až v roce 1933. 

Nejdříve absolvoval základní vojenskou službu v  Kroměříži a  16. prosince 1934 byl v  chrámu  
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě v Praze vysvěcen na kněze. K tomuto chrámu byl 
posléze ustanoven na místo kaplana. Ještě před svým vysvěcením se oženil s Jiřinou Reinlovou. V září 
1935 se jim narodila dcera Jiřina. Nejednalo se však o příliš šťastné manželství a manželé žili už před 
vypuknutím války odděleně. Vedle teologie a filozofie se Vladimír Petřek věnoval také literární činnosti, 
především poezii. Mezi jeho přátele patřil například i Jaroslav Seifert či profesor Václav Černý. 

Již ve dnech mnichovské krize a zejména po nacistické okupaci Čech a Moravy se Vladimír Petřek 
prostřednictvím svých farníků, srbské komunity a  příslušníků církevních organizací zapojil do 
odbojové činnosti. Šlo zejména o ukrývání a všestrannou pomoc hledaným osobám – na začátku 
okupace ukrývali představitelé pravoslavné církve např. Přemysla Šámala, bývalého přednostu 
Kanceláře prezidenta republiky a jednoho z nejbližších spolupracovníků prezidenta Beneše, v roce 
1940 pak majora generálního štábu Jana Sadílka. Vedle toho vystavovali Židům křestní listy, čímž 
jim usnadňovali získávání vystěhovaleckých víz. Kvůli tomu byl Vladimír Petřek dokonce jednou 
vyšetřován Gestapem. 

Jejich nejvýznamnější odbojový čin však měl teprve následovat. Krátce po atentátu na zastupu-
jícího říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 totiž poskytli parašutistům 
úkryt v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Samotnou péči o parašutisty převzal právě Vladimír 
Petřek, který v dalších dnech udržoval spojení s jejich hlavními podporovateli – Janem Zelenkou-
-Hajským, rodinou Moravcových či Fafkových. Po odhalení úkrytu dne 18. června 1942 a následné 
likvidaci parašutistů byli zatčeni všichni, kdo se na jejich skrývání podíleli – z představitelů pra-
voslavné církve šlo vedle V. Petřka (zatčen 18. června) o faráře Aloise Václava Čikla (zatčen rovněž 
18. června), předsedu sboru starších při chrámu sv. Cyrila a  Metoděje Jana Sonnevenda (zatčen  
22. června) a biskupa Gorazda (zatčen 25. června). Jejich vyšetřování probíhalo na pražském velitel-
ství Gestapa v Petschkově paláci. Ve čtvrtek 3. září 1942 se zde také uskutečnilo mimořádné veřejné 
přelíčení stanného soudu. Vladimír Petřek byl nakonec i se svými spolubratry odsouzen k trestu 
smrti. O den později byli na střelnici v Kobylisích zastřeleni Gorazd, Čikl a Sonnevend, 5. září v pravé 
poledne byl popraven i Vladimír Petřek.

Foto: archiv Vojtěcha Šustka
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ji ještě přišly Lidice a ty strašné repre-
sálie. To byla doba úžasné úzkosti. Ale 
vím jenom, že tehdy byly nějaké svátky, 
Vladík byl doma. Přijel, a potom zase 
fofrem odjížděl. My jsme nic nevěděli. 
Takže o tom, že byl zatčený, a o jeho 
účasti jsme se dozvěděli z novin. Byla 
to přirozeně strašná rána. Strachovali 
jsme se o něho. Věděli jsme ale, že má 
osud zpečetěný. To byly kruté zážitky. 
Ovšem věci se vyvíjejí po svém. 

Očekávali jste, že si Gestapo přijde 
i pro vás?

O tom jsme nepochybovali. Ale že jsme 
byli mezi svými, tak to pro nás tehdy 
nic neznamenalo. My jsme se opravdu 
nebáli. Také jsme měli doma různé 
zakázané knihy a tiskoviny, které jsme 
museli rychle roznést nebo spálit. Úklid 
byl tehdy veliký. Ale nebáli jsme se. 

Jak se k vám zachovali lidé z oko
lí? Vyjadřovali vám podporu, nebo 
se báli?

Někteří lidé se nám vyhýbali, ale ko-
legyně, kamarádi za námi chodili 
pořád. Málokdo projevoval nějaké 
obavy… Už na to strašně nerada vzpo-
mínám… Dokud jsme byli doma, byli 
jsme naprosto jednotní. My jsme pro-
stě fandili Vladíkovi, přáli si, aby 
prošel tím peklem opravdu jako hrdi-
na. Aby prostě nepotopil mnoho lidí. 

A on se zřejmě držel. U nás o nic nešlo, 
nás nikdo nevyslýchal. I když jsme se 
potom jako vězni dostali na Gestapo, 
tak oni o ničem taky moc nevěděli 
a ani se nás moc nevyptávali. 

Kam vás po zatčení odvezli? 

Nejdř íve do  Olomouce a  později 
do Brna. V Kounicových kolejích pak 
postřelili sestru Miladu do krku. Do-
zorkyně jí jednou sebrala brýle, a pro-
tože měla zhruba šest dioptrií, byla 
bez brýlí téměř slepá. Já jsem tehdy 
seděla pod oknem a ona přede mnou, 
asi metr od okna, a neviděla toho vo-
jáka u brány, který zamířil a vystřelil. 
To byl druhý takový šok. 

Vyléčila se ze svého zranění? 

Přivezli ji pak zpátky za námi na celu. 
To už dokonce chodila, měla taky tuhý 
kořínek, holka. Byla jsem pak náhodou 
při tom, když ji převazovali. Vím, jaká 
to byla strašná rána. Všechny důleži-
té žíly a tepny nezasáhla, ale vyrvala 
jí takový obrovský kus masa, šlach, 
pletiva. Bylo k neuvěření, že to vůbec 
přežila. Jenomže pomoc, co jí ve věz-
nici mohli poskytnout… o každou se 
muselo žebrat. Člověk se skutečně 
musel ponížit před tou bábou, což byla 
nadutá, hnusná a nelítostná Němka. 
Muselo se na ni opravdu apelovat, na 
její lepší stránku, aby tomu děvčeti 

pomohla a milostivě jí dovolila tu ránu 
něčím namazat a převázat. Bylo ne-
uvěřitelné, jak ti Němci byli přesvěd-
čení, že mají pravdu a že opravdu vy-
hrají. Každá dozorkyně se cítila jako 
poloviční Bůh. 

Zanedlouho ale následovala cesta 
do koncentračního tábora v Osvě
timi.

Ano. Za chvilku jsme šli na transport. 
To se ale těžko říká. To byla apoka-
lypsa. Dneska si nikdo nedovede ten 
systém představit. Jenom cesta v těch 
osobácích byla normální. Dozorci 
s námi dokonce mluvili a ukazovali 
nám, kde co je, když jsme jeli kolem 
lágru. Ale ten mužský lágr, to bylo 
jako vidění z posledního soudu. Dnes 
už to snad nikdo nepochopí, ale vidí-
te transporty, pětistupy mužů – vy-
záblých, čepici přitištěnou na pravé 
stehno, řvaní, a do kroku! Člověk si 
představil bratry a otce, nezávislé, 
chytré, hrdé, a pak vidíte, jak je tam 
takovým způsobem zmučili, zbavili 
lidskosti.

Každý se s těmi hrůzostrašnými 
zážitky musel vypořádat po svém. 
Co vám osobně pomáhalo překo
návat všechny ty děsy?

Víte, když už má člověk za sebou prv-
ní šoky, tak se adaptujete. Lidský 

Vlevo Milada Petřková, na zahradě v Černovíře, 1941. Zemřela 24. dubna 1943 v Osvětimi na následky střelného zranění, které utrpěla v Kounicových 
kolejích. Na fotografii uprostřed matka Marie Petřková s Vladimírovou dcerou Jiřinou, 1941. Marie Petřková zemřela v Osvětimi 4. května 1943. 
Jaroslav Petřek, 1936. Zemřel v Osvětimi 4. března 1943. Foto: archiv Vojtěcha Šustka

rozhovor_Petrkova.indd   89 6/15/12   2:44 PM



90 2012/02 paměť a dějiny  

rozhovor

organismus dělá zázraky. Sestra Zde-
na s hrůzou vzpomínala na skrčenou 
ženu přivěšenou na ostnatých drátech, 
kterou viděla po příchodu do ženské-
ho lágru. Já ne, mě už se to tehdy ne-
dotýkalo. První šoky už jsem měla za 
sebou. Druhý šok ale je, když vás 
zbaví lidskosti. Ostříhají vám vlasy, 
seberou vám civilní šaty, dají vám 
příšerně zakrvácený hadry. Za účelem 
očisty vás ženou pod ledovou vodu… 
To už jsou ale menší zážitky. 

O Osvětimi už bylo řečeno a napsá
no mnoho. Za tímto názvem se 
skrývá spousta bolesti. Vybaví se 
vám alespoň nějaký pozitivní zá
žitek z té doby? 

Opravdové kamarádství v lágru, to bylo 
k nezaplacení. Byly tam dívky, s kte-
rými jsme si stoprocentně rozuměly. 
Kupodivu to byly hlavně holky z Va-
lašska. My jsme Valašsko milovaly. Byl 

to rodný kraj našeho otce a on to na 
nás přenesl. Ta děvčata nám proto byla 
nejbližší. Ale i holky z Prahy. Nezáleží 
na původu, ale záleží na charakteru. 
Někdo byl takový fňukal. A fňukání se 
nesnášelo, člověka to oslabovalo. Vět-
šina děvčat ale byla pevně rozhodnuta 
přežít. Já už jsem měla kolem třicítky 
a můžu říct, že jsem to snášela poměr-
ně lehce. Nekroutila jsem se nějakou 
bolestí. Nejvíc mě deptaly rodinné 
tragédie. Když mi zemřela sestra Mi-
lada, potom matka a další sestra Kvě-
ta byla pořád nemocná…

Na druhou stranu vám přítomnost 
nejbližších určitě pomáhala…

Ano, to rodinné cítění, že jeden cítil 
zodpovědnost za druhého, vám hodně 
pomůže. I když to přináší starosti, 
někdy i nevůli, je to něco velice pozi-
tivního v životě. Myslím, že to bylo to 
hlavní, co nás drželo, že jsme tam byly 
všechny pohromadě. Od nás se oddě-
lila pouze sestra Zdena, která první 
onemocněla tyfem. Bylo ubohé se na 
ni dívat, jak postupně vadla. Vzali ji 
pak na krankenrevír a naštěstí se 
trefila na Elu Kleinovou. To byla lékař-
ka, česká Židovka ze Strakonic, která 
tam vedla jeden nemocniční blok. Tam 
bylo všechno možné – flektyfus, prů-
jmy. Snažila se také pomáhat Miladě. 
Milada ale dostala lágerskou dyzente-
rii, průjem, to byla krutá věc. A ona 
taky za dva dny zemřela. Mě to potka-
lo jenom jednou. Prostě tou dyzenterií 
si musel projít každý. Kdo to přežil, 
přežil, kdo to nepřežil, nepřežil. Proto 
také období úmrtnosti bylo nejhorší 
do šesti neděl. Kdo to měl za sebou, 
přežil. Taky maminka velice brzy ze-
slábla a přihlásila se na krankenrevír. 
Květa tam šla s ní. My s Věrou jsme 
jediné zůstaly „zdravé“. Myslím, že 
Milada zemřela první. Ona byla odjak-
živa choulostivá na jídlo a vybíravá. 
Maminka s ní vždycky měla potíže. 
Když chodila do školy, utíkala tam bez 
snídaně. Tam ty břečky prostě nemoh-
la jíst. Zeslábla a vězení ji nakonec 
zahubilo.

Osvětim ale pro vás nebyla koneč
nou stanicí. V srpnu 1943 vás pře

vezli do ženského tábora v Ravens
brücku. Považovaly jste transport 
z Osvětimi za vysvobození?

Prostě to byla nutnost. V Osvětimi jsme 
už byly starý mazáci a měly jsme tam 
svoje teplá místečka. Transport byl 
tedy příšerný, v tom jednom vagonu 
s jedním žankem bez vody. Neřekli 
nám, kam jedeme. To jsme se dozvě-
děly, až když jsme dorazily do Ravens-
brücku. Když jsme tam přijely, dozor-
ci se na nás dívali z terasy jako na 
divokou zvěř. Tak jsme vypadaly zu-
boženě. Když jsme se pak ocitly 
v Ravensbrücku na těch blocích, bylo 
to úplně něco jiného. Tam jsme se 
oproti Osvětimi cítily jako v lázních. 
Byl to čistej lágr, o vších tam nemohla 
být řeč. Šest neděl jsme se tam léčily 
a pak nás odvezli do Neubrandenbur-
gu. Tam se lágr teprve stavěl a byl zase 
mnohem horší než ten v Ravensbrücku. 
V tomhle lágru ale už k žádným extra 
surovostem nedocházelo. Pracovala 
jsem v továrně, kde se obráběly nějaké 
součástky pro letadla.

Přenesme se o několik měsíců 
dopředu, do doby, kdy už se blížil 
konec války. Jak jste prožívaly 
poslední dny před osvobozením? 

V lednu 1945 už u Štětína začaly lítat 
kaťuše. Hotová hudba, jak se zdaleka 
neslo to dunění. To byly krásné zvuky. 
A pořád den za dnem, den za dnem. 
V březnu už u Němců nastala panika 
a začali být nervózní. My jsme odchá-
zely pěším transportem na poslední 
chvíli. Šly jsme pak po silnici směrem 
k Neustrelitz, ale silnice už byla za-
plněná vojenskými transporty a ně-
meckými civilisty, tak jsme se vlekly 
velmi pomalu. Nakonec tam došlo 
k nějakému bombardování a dozorky-
ně a stráže uprchly. My jsme se pak 
rozprchly kolem té silnice k Neustre-
litz. Kolem nás byly i další zajatecké 
lágry a všechny už byly rozpuštěné. 
Potkávaly jsme tam taky mnoho Če-
chů. Nakonec se to pozvolna soustře-
ďovalo u jednoho zajateckého lágru 
– tam byla potrava a přeci jenom ně-
jaká organizace. Nakonec jsme tam 
zůstaly asi měsíc.

Zdena Petřková na maturitní fotografii v roce  
1941. V  Osvětimi onemocněla skvrnitým 
tyfem. Přežila zřejmě díky vrozené fyzické 
odolnosti a  zásluhou české židovské lékařky 
Ely Kleinové. Následně prošla tábory v  Ra
vensbrücku a Nové Roli u Karlových Varů. Po 
válce vystudovala FAMU v  Praze a  stala se 
asistentkou režie ve Filmových ateliérech Bar
randov. V posledních letech s manželem Alexe
jem Mádlem sdíleli společnou domácnost se 
sestrou Jiřinou. Zemřela v roce 2008.

Foto: archiv Vojtěcha Šustka
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Jednou jste se mi zmiňovala, že 
jste se tam setkala s Antonínem 
Zápotockým.

Ano. Taky tam přibyla skupina mužů 
kolem Antonína Zápotockého. Byli 
propuštěni z nějakého lágru a dozvě-
děli se o nás. Jednou se tam u nás ob-
jevil nějaký človíček, jmenoval se 
myslím Veselý, a začal nám tvrdit, že 
nás Zápotocký potřebuje vidět a že 
chce mluvit s vedoucí naší skupiny. 
Nikdo tam samozřejmě nechtěl jít, tak 
jsem za ním musela jít já. Pořád na mě 
dorážel, ptal se na všechny a na všech-
no a bylo to dost nepříjemné. Pak se 
zmínil, že v Olomouci měl sestru, kte-
rá vedla takové ty dětské letní tábory. 
Myslím, že jsem si ho usmířila právě 
tím, že jsem mu řekla, že jsem na ta-
kovém táboře v Rajnochovicích byla. 
Možná ho to tak trochu obměkčilo. Pak 
prohlásil, že zařídí na ruském vojen-
ském velitelství, abychom dostávaly 
jídlo z nějakého ruského tábora. Ale 
kdepak, ti na nás ani nevzpomněli. Pro 
Zápotockého potom přijel z Kladna 
nějaký autobus. Naštěstí tam někde 
blízko byla děvčata z Lidic a pro ty taky 
poslali autobus. S nimi jsme se potom 
svezly domů.

Vraťme se ještě k Zápotockému. 
Jak na vás tehdy zapůsobil?

Nechápala jsem ten dvůr, co se kolem 
něho vytvořil. To bylo pro zarytého, 
vychovaného demokrata něco nezvyk-
lého. Už ten kult, úcta, kterou mu 
soudruzi prokazovali. Chtěli, abychom 
ho s nimi sdíleli. Ale kdepak naše 
holky, žádné takové úklony. Na mě 
působil jako takový podivín. Už tehdy 
se ale cítil posílený ve své pozici, jako 
naprosto nadřazený a oprávněný cítit 
se vedoucím.

Kam směřovaly vaše první kroky 
po návratu?

Prvně jsme šly k tetě. Návrat byl oprav-
du napjatý, protože nás čekaly Jobovy 
zprávy. A teď navíc utajit to neštěstí 
před ostatními, neukázat ani kousek 
bolesti nebo mít možnost si s někým 
promluvit. Nebyl to žádný jásot. V Pra-
ze navíc panoval velký chaos. Pak jsme 
se mohly uchýlit k sestře Marii do 
Brna, která tam obsadila jednu vilku. 
Mohly jsme se tam všechny umístit 
– tedy jen my děvčata, bratr Emil šel 
rovnou do Olomouce. S tím jsme se 
setkaly až později. Řeknu vám, jiný 
by jásal, ale to byla doba…

Svou odpovědí už jste naznačila, 
jak těžké to pro vás musely být 

chvíle. Jak jste se po válce s celou 
rodinnou tragédií vyrovnávala?

Těžko. Každý sám tajil, co cítí před 
tím druhým. Nikdo se neodvážil vrá-
tit se domů do Černovíru. Zdena po 
válce napsala takovou pěknou báseň 
o hodinách, které se zastavily. Ráda 
bych ještě viděla ty hodiny, co zůsta-
ly v našem domku.

Nikdy jste se tam nebyla ani podí
vat?

Ne. Ten domek později vzala voda. Vět-
šina domků v Čelakovského ulici byla 
z vepřovic a po nich se slehla zem. V Olo-
mouci jsem se byla podívat jen jednou 
s kamarádkou. Mnoho se tam za tu dobu 
změnilo. Do Černovíru jsem ale nešla. 
To ještě dneska člověka roztřese.

Dočkali jste se někdy nějakého 
uznání, například od oficiálních 
československých představitelů?

Něco mám snad schované. Ale já jsem 
nebyla ve straně, tak mně žádný me-
tál nedali. 

Použité fotografie byly publikovány v knize
          Vojtěcha Šustka Zlato se čistí v ohni 

Jiřina Petřková v roce 1957
Foto: archiv Vojtěcha Šustka

Jiřina Petřková se svými žáky v Praze na Hanspaulce ve školním roce 1965/66
Foto: archiv Jany Kudělkové
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