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Bylo mi 14 let, když dne 15. března 1939 pře-
stoupilo německé vojsko československé hrani-
ce jižně od Znojma a rozhlasem byla ohlášena 
okupace naší republiky. Navštěvovala jsem reálné 
gymnázium v Moravských Budějovicích a chodila 
jsem do kvarty, což byla dnešní devátá třída. 

První hodinu jsme měli češtinu a naše paní pro-
fesorka vešla vážně do třídy, my jsme ji postave-
ním pozdravili, ale paní profesorka nám nedala 
znamení, abychom si sedli, což bylo jejím zvykem, 
ale sama vstoupila na stupínek před tabuli, otevře-
la knihu básní od Viktora Dyka a za úplného ticha 
nám oznámila, že Hitlerova vojska překročila naše 
hranice a okupovala nás. 

Pak začala recitovat Dykovu báseň „Naše řeč“. 
Jediné oko nebylo ve třídě suché. V té chvíli bylo 
zbytečné nám připomínat důležitost vlastenec-
tví – naše srdce jím překypovala. Mnohokrát jsem 
na paní profesorku Štěrbovou vzpomínala a moc 
ráda bych jí byla poděkovala za tak úžasné odsou-
zení německé okupace.

***
Uplynulo téměř 5 let, já jsem odmaturovala a říš-

ský kancléř Adolf Hitler se snažil ztížit nám studi-
um co nejvíce. Naši profesoři nesměli oznámkovat 
ve třídě jedničkou víc žáků, nežli 3. Tak to dělali 
následovně: veřejně ve třídě oznámili, koho hod-
notí výbornou – my jsme pak napsali svá jména 
na papírek, papírky se hodily do klobouku a jeden 
žák poslepu vylovil tří jména a jejich nositelé pak 
dostlali výbornou na vysvědčení. 

Co to mělo za následek? Mnoha žákům bylo 
znemožněno dosáhnout vyznamenání. Naši pro-
fesoři nám říkali, abychom Hitlerovi nedělali 
radost a ztrátou vyznamenání si nezatěžovali hla-
vu. Vzpomínám na našeho profesora přírodopi-
su – Schneidera, který za mnou přišel a utěšoval 
mě tím, že mi zašeptal „Moc mě to mrzí, nikdo ze 
třídy se nevyzná v mineralogii tak, jako ty, ale co 
nadělám?“

Ovšem to nebylo vše. Po maturitě jsme nemoh-
li pokračovat ve studiu na vysoké škole, protože 
vysoké školy byly pro nás zavřené. Museli jsme si 
hledat zaměstnání, abychom pomohli rodičům s 
výdaji na rodinu. O prázdninách hned po maturi-
tě jsem vedla tzv. Zemědělský útulek, kde jsem se 
starala o děti rodičů, kteří oba pracovali v země-
dělství.

Trval jen měsíc, a tak jsem za pomoci svého 
bývalého profesora našla místo v Zemské jednotě 
truhlářů v Praze. Nebylo nás tam dost, proto jsme 
často měnili místa. Já jsem začala v expedici, pak 
ve statistice, a protože jsem znala německy, zaska-
kovala jsem i za sekretářku při překladu němec-
kých dopisů, a mimo to jsem měla na maturitním 
vysvědčení i známku z deskriptivy, tak jsem skon-
čila rýsováním plánků na nábytek. To mě bavi-
lo nejvíc. Také jsem se tam naučila slušně psát na 
psacím stroji.

***
Německá mašinérie však zjistila, že jsem ročník 

(narození) 1924, který byl Hitlerovi tehdejším 
předsedou vlády „věnován“ jako bezplatná pra-
covní síla. Okamžitě jsem musela z Prahy zpět a 
byla jsem nasazena do továrny Dekva v Třebíči, 
kde jsem šila u kruhu podšívky do bot.

Krátce nato jsem dostala u pracovního úřadu 
oznámení, že mám nastoupit na nucené práce do 
Mnichova. Z celého okresu nás odjíždělo posled-
ních devadesát. Odjížděli jsme z Jihlavy v jedi-
ném osobním vagonu, který přepřahali k různým 
vlakům. Do Mnichova jsme se dostali až za dva 
dny. Nebylo to přímo hlavní nádraží Mnichov, ale 
předměstí Mnichova „München Allach“, v jehož 
bezprostřední blízkosti byla továrna na zbraně s 
25.000 zaměstnanci. Zde nás roztřídili do ubyto-
vacího areálu „Allach“ a „Karlsfeld.“ 

Absolventi gymnasia z M. Budějovic byli uby-
továni v Allachu. Zde se už většinou mluvilo 
německy, a protože pro celý tábor tam byla jen 
jedna překladatelka a jeden překladatel, ujala jsem 
se překládání i já, protože mě mojí rodiče ve 13 a 
14 letech poslali do pohraničí, do města Krnova – 
na výměnu za německy mluvícího chlapce, který 
potřeboval vylepšit češtinu. 

Byla jsem tam v rodinném domě babičky, ve kte-
rém bydlelo 13 vnuků a vnuček. O rána do večera 
jsme brebentili jen německy, protože nikdo z nich 
neznal ani slovo česky. V celém městě byla jen jed-
na ulice obydlena Čechy. A tak jsem uměla nejen 
německy psát a rozuměla německy psanému tex-
tu, ale také jsem na rozdíl od svých spolužáků 
uměla i německy mluvit. Tím se stalo, že mě pře-
řadili do přijímací kanceláře, kde jsem měla za 
úkol tlumočit a zapisovat docházku zaměstnanců. 

***
Naše oddělení byla tzv. „kontrola“ kde už pra-

covalo 300 českých děvčat a pár desítek českých 
chlapců. Můj šéf byl bavorský Němec, jehož strýc 
byl hercem v Plzni. Nepřímo nám naznačil, že 
Hitler není přímo jeho vzor, a také se k nám pod-
le toho choval. V kanceláři pracovaly ještě dvě 
mladé Němky, které nebyly nijak nadšené, že ma-
jí v kanceláři Češku. První odešla a já jsem si za ni 
vyprosila 2 děvčata z dílny. 

Šéf se uchechtl a poslal mě si je vybrat. Brzy 
nato odešla i druhá Němka a já jsem získala ješ-
tě jednu Češku. V naší kanceláři byly 4 Češky a 
pan šéf (bavorák). Byl svobodný a jeho maminka 
nás litovala a posílala nám potají máslo, ředkvičky 
a další zeleninu. Jídlo, které jsme měly v jídelně, 
moc k jídlu nebylo, tak jsem za čas onemocněla 
na žaludeční problémy a rodiče mi tam posílali 
chléb a několik maličkostí na vaření.

Také nesmím zapomenou na naše spolunoclež-
níky – štěnice. Některá děvčata byla přes noc tak 
poštípaná, že ráno musela na marodku. Musím se 
přiznat, že díky mému tatínkovi, jehož krev tako-
véto havěti ani trochu nechutnala a já krev zdědi-
la, štěnice obloukem mou postel obcházely. Na 
noc jsem si do postele brala některou utrápenou 
oteklou chuděru. Nechutné bylo, že ty ničemnice 

- štěnice - se spouštěly ze stropu nám rovnou do 
jídla, které jsme si potají vařily.

O jídlo byla všude nouze. Velký hlad měli i věz-
ni z věznice „Dachau“, kteří rovněž pracovali v 
naší továrně. Kolem naší kontroly vedly tovární 
koleje, které nám poskytovaly dostatek úkrytů 
pro zbytek jídel pro vězně. Stačilo hlasitě zakašlat 
a některý z vězňů nám dal znamení, že o jídlu ví. 
Balíčky jsme tam nechávaly denně, když jsme se 
vracely z hlavní jídelny.

***
Nyní začneme z jiného soudku. Možná, že něk-

terý z chlapců je již nedočkavý a chtěl by slyšet 
něco o válce. Válka byla všude kolem nás. Přede-
vším donesla nedostatek jídla i ošacení, násilí a 
nesvobodu. To znamenalo pro  nás pracovat čtr-
náct dní za 150 korun. To byla nesvoboda. Věz-
ni byli týráni a mučeni, aby prozradili to, co často 
vlastně ani nevěděli. 

Hitler okupoval násilím země, měnil jejich hra-
nice i ozvy. Slovensko se od nás odtrhlo (tehdy 
bylo odtrženo) a naše země se jmenovala: Pro-
tektorát Čechy a Morava – Protektorat Böhmen 
und Mähren. Naše bývalá vláda emigrovala do 
Anglie a místo ní byli dosazeni ti, kteří sympati-
zovali s Hitlerem. 

Navíc byl do země dosazen vysoký německý čini-
tel, který měl za úkol na vše u nás dohlížet. Možná 
jste už slyšeli, že na jednoho z nich – Heydricha 
– byl spáchán atentát a ihned na to bylo vyhláše-
no stanné právo. Nesmělo se po setmění vycházet 
ven – mnohdy byl opozdilec i zastřelen.

Hitler se chtěl zmocnit celé Evropy a snad i celé-
ho světa a prohlašoval německou rasu za nadlidi 
a ostatní rasy: jako židy, romy nebo barevné rasy 
předurčil k vyhlazení. Jistě jste slyšeli o vyhlazo-
vacích táborech: například v Polsku – Osvětim, u 
nás Terezín. K likvidaci nevinného člověka stačilo, 
že byl židem. Tak vypadala druhá světová válka.

***
Hitler se v Evropě spojil s Itálií a Španělskem, 

kde vládla fašistická strana, připojil si Rakous-
ko a obsadil další evropské země. To vyprovo-
kovalo především Anglii, k níž se připojily Spo-
jené státy americké, aby vystoupily na obranu 
Evropy. K nim se připojil i Sovětský svaz a byl  
dohodnut společný útok. 

V zemích, které Hitler obsadil, se horečně 
vyráběly zbraně. V továrně, kde jsem byla nasa-
zená, se vyráběly řiditelné bomby „V1 a V2“. 
Byly 4 a 5 m dlouhé a necelý metr vysoké.

Němci měli hodně bombardérů  a stíhaček, 
také protiletadlové bomby, které odpalovali z 
asi 10 metrů vysokých střílen na kovových kon-
strukcích. Střílny byly umístěny po celé krajině.

Já jsem osobně prodělala 56 leteckých náletů 
pod širým nebem. Kryt pro hlavu jsme hleda-
li, kde se dalo. Popíšu vám 3 nálety, kde mi šlo 
opravdu o život. Náš šéf mi nachystal několik 
jím podepsaných propustek z továrny pro případ 
přímého náletu na továrnu během dne. Mimo 
našeho šéfa byl  v oddělení kontroly i nižší úřed-
ník – Němec z Berlína, který nás neměl v lásce. 

Od našeho šéfa jsem dostala jen malé rádio, 
které se vešlo do zásuvky psacího stolu, a nikdo 
o něm neměl vědět. Mně doporučil, abych ho 
měla potichounku zapnuté, když on nebude 
přítomen, a jakmile uslyším hlas kukačky z Víd-
ně, mám upozornit děvčata z dílny, aby se poti-
chu balily, že bude nálet. My v kanceláři jsme 
se sbalily rovněž. Jedna nesla deky, další nej-
nutnější jídlo pro všechny čtyři, další léky a pití 
a já mapy, psací potřeby a jídlo. Pak jsme se v 
tichosti vytratily z kanceláře a utíkaly k bráně. 
V tom se nám však snažil pan Hakinger z Berlí-
na zabránit.

Vzpomínky na válku Jarmily Jičínské,
která se narodila 2. září 1924

JARMILA JIČÍNSKÁ, která nyní bydlí v Třebíči, při 
návratu z nuceného nasazení. 
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