
Vyprávěním o mém tatínkovi a rodině se připojuji k projektu Stopy totality, neboť 
myslím, že bez znalosti a pochopení minulosti nelze budovat dobrou budoucnost.

Táta se narodil v roce 1911 v židovské rodině úředníka na jižním Slovensku. 
Rodina byla již po generace nevěřící a spřátelená s ostatními obyvateli města bez 
ohledu na náboženství a národnost. Nepociťovali, že jsou rasovou menšinou. Táta 
se tehdy jmenoval Dezider Gottlieb. Jeho otec zemřel, když bylo mému tatínkovi 
11 let a zůstal sám se sourozenci a s maminkou bez finančních prostředků. Přes 
bídu, ve které žili se díky soudržnosti rodiny i přátel, kteří jim pomáhali,  se 
dokázaly děti velmi dobře vzdělat. Můj otec byl premiant na gymnáziu, velmi 
lehce se učil, zejména cizí jazyky a tak například v šestnácti letech dokázal 
překládat z řečtiny do latiny a naopak. V devatenácti letech mluvil a četl v šesti 
jazycích. Po maturitě se rozhodl studovat práva v Praze. Při studiu si na sebe musel 
vydělávat. Pracoval jako příručí v obchodě a v noci pomáhal v hospodě. 
Záhy, už v devatenácti letech se seznámil s mou maminkou, která byla české 
národnosti. Krátce před druhou světovou válkou se vzali.

Tehdy již v Čechách vzrůstala vlna protižidovských nálad a tak otec mé maminky,
který byl advokátem v malém městě, byl veřejně napadán, že svoji jedinou dceru 
provdal za žida. Pomalovali mu dům židovskými hvězdami a ztratil podstatnou 
část svých klientů. Velmi se tím trápil. Mého tátu měl moc rád a bál se o jeho osud. 
Na začátku války zemřel v 53 letech. Babička říkala, že se utrápil.

Můj dědeček dr. Josef Jíra

Šťastní novomanželé

Stopy totality, příběh mého otce JUDr. Tomáše Jíry
23. srpna 2013
21:23
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Vzhledem k špatné čitelnosti dokumentu připojuji přepis:

Noviny Arijský boj, redaktor p. Svatoš 1939

Opět jeden židomil
Tentokráte z Brandýsa nad Labem
Pan Dr. Josef J í r a  velmi zámožný advokát v Brandýse n. L., je opravdu do židů zamilován. 

Svou dceru provdal za Žida, přiběhlého odkudsi z Maďarska, a koncipienta -pokud ho ve 
své kanceláři měl - měl také žida dra Rudolfa Růžičku, pozdějšího a donedávna také 
samostatného advokáta v Brandýse n. L.
A aby celý Brandýs n. L. měl na očích že p. dr. Jíra se za svou lásku k židům nestydí korsuje 
téměř každého dne kolem poledních hodin s drem Růžičkou po brandýském náměstí. 
Oba si mají asi toho hodně co povídat, protože mají hlavičky dohromady a jsou zabráni ve 
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Sv.

Oba si mají asi toho hodně co povídat, protože mají hlavičky dohromady a jsou zabráni ve 
velmi horlivý rozhovor. O čempak asi?

Štěstí mých rodičů bylo záhy zničeno narůstajícím fašizmem a antisemitizmem. 
Spousta smíšených manželství se z obav, co bude rozvedla, ale moji rodiče zůstali 
spolu přes všechna nebezpečí, která z toho plynula. Táta byl vystěhován ze 
společného bytu do židovského ghetta, nosil Davidovu hvězdu na oblečení, aby 
všichni poznali, že je žid. Musel například chodit pod chodníkem, nesměl cestovat 
a tak už nikdy neviděl svoji maminku a většinu příbuzných, kteří žili v podobných 
útrapách na Slovensku, protože všichni zemřeli v Osvětimi.
Doba i lidé se tak krutě změnili, že například bývalý tatínkův kamarád z dětství, po 
vypuknutí války věnoval ze svého železářství zdarma ostnatý drát na oplocení 
židovského ghetta, kde i maminka táty čekala na transport do koncentračního 
tábora. Pro tátu to bylo, jako spousty jiných hrůz těžké pochopit.
Tatínek si vždy myslel, že jeho matka, která byla nemocná, zemřela již ve vlaku při 
transportu a nezažila tak hrůzu koncentračního tábora v Osvětimi. Teprve dlouho 
po tátově smrti jsem se vypravila s dcerou a synem do Izraele. Navštívili jsme 
památník holokaustu Yadvaschem a donesli do archivu fotografii babičky. Tam 
jsme se dozvěděli, že babička zemřela v plynové komoře, tak jako i zbytek rodiny.
Díky zvrhlé preciznosti Němců, byl u každého vězně zaznamenán datum i hodina 
zavraždění. Tyto jejich doklady jsou nyní v izraelském archivu. Při nahlédnutí do 
spisu, jsme plakali včetně úřednice, která do spisu zařadila její fotografii.
Táta válku přežil díky smíšenému manželství. Byl však již na seznamech k 
transportu, ale zachránil ho konec války.
Já jsem se narodila čtyři měsíce před koncem války, díky tomu, že tatínek občas 
maminku tajně navštěvoval. Bylo zakázáno, aby žid trávil čas se svou nežidovskou 
ženou. Bylo s podivem, že nikdo z celého velkého činžovního domu neudal tyto 
návštěvy gestapu, přestože tím byli sami ve velkém ohrožení.
Po skončení války následovalo smutné období hledání příbuzných a známých a z 
velké části zjišťování, že již nežijí. Tatínek si v té době nechal změnit jméno na 
Tomáš Jíra po svém tchánovi, mém dědečkovi.

Já s rodiči r. 1947

V poválečném období propukla doba optimismu, budování a naděje na lepší život. 
V této euforii žila i moje rodina. Tatínek konečně pracoval jako právník na 
Ministerstvu průmyslu a maminka se věnovala výtvarné práci a moji výchově. Byli 
jsme šťastná rodina. Toto však trvalo jen tři a půl roku. Přišel rok 1948, znárodnění 
a po fašizmu vítězství další totality - komunismu, která opět zásadně zasáhla život 
naší rodiny. 

Byly mi necelé čtyři roky, když jsem se probudila v noci tím, že ve dveřích 
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Byly mi necelé čtyři roky, když jsem se probudila v noci tím, že ve dveřích 
dětského pokoje stál táta v zimním kabátu a za ním dva páni v kožených dlouhých 
kabátech. Ze sousední místnosti se ozýval pláč a křik maminky. Táta mi řekl, že 
musí odejít, ať jsem hodná a poslouchám ve všem maminku. Hlas se mu zlomil, já 
jsem vyběhla z postele a chtěla jej obejmout, ale jeden z těch pánů mne odstrčil a 
nedovolil to. Pak tatínka odvedli, neřekli proč, ani kam. Byly dvě hodiny ráno. 
Jsem už stará, ale nikdy na to nezapomenu. Do rána jsme se s maminkou objímaly 
a plakaly. Maminka věřila, že je to nějaký omyl. Ráno přijela babička, maminky 
matka, aby mě hlídala a maminka se vydala po úřadech, policii a soudech 
zjišťovat, co se vlastně stalo.

Později ten den se dozvěděla, že stejnou noc zatkli a odvedli jen z okruhu jejich 
známých 14 právníků. Společně s ostatními manželkami půl roku marně sháněly 
informace, kde odvedení jsou a zda vůbec žijí. Proslýchalo se, že jsou na Sibiři. 
Po půl roce se podařilo tatínkovi poprosit řidiče nákladního auta, aby dal mamince 
vědět, že je v táboře nucených prací v dolech v Příbrami. Oficielně jsme nevěděli 
nic, nebylo kam mu psát, kde ho navštívit. Maminku nikde nezaměstnali, prý z 
kádrových důvodů. Musela prodávat, vše, co se dalo, babička rovněž, aby bylo na 
živobytí. Potom se mamince povedlo, že pod jménem přítelkyně malovala návrhy 
dekorů na karlovarský porcelán a dařilo se nám o něco lépe. 
Po roce jsme dostali oficiální zprávu o odsouzení táty. Soud však neproběhnul, 
zasedala jen jakási komise, která se případu věnovala pouze tím, že mu přečetla 
jakýsi výměr, kterým byl přesídlen z bytu do tábora nucených prací z těchto 
důvodů: "byl jste zadržen a bylo zjištěno, že jste se ani nezapojil do výstavby 
lidově demokratické republiky, ale že se chováte reakčně. Toto svoje smýšlení 
dáváte najevo tím, že jste silně sympatizoval s maďarskými kapitalisty proti 
lidově demokratickému zřízení v Maďarsku. Po únorových událostech jste se 
nijak nesnažil zapojiti se do budovatelského úsilí k socializmu. Snažíte se 
všemožně podvrátiti morálku pracujícího lidu."
Proti tomuto "rozsudku" se tatínek v průběhu věznění nejméně 10x odvolal, 
maminka psala žádost o milost prezidentu, vše bezvýsledně. K odvolání byly 
přiloženy kladné posudky a přímluvy zaměstnavatele a vysvětlení, že obchodní 

Tatínek a já na procházce v Praze, 
krátce před jeho zatčením
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přiloženy kladné posudky a přímluvy zaměstnavatele a vysvětlení, že obchodní 
jednání s maďarskou, tehdy ještě neznárodněnou sklárnou bylo pracovní náplní 
tatínka jako právníka, který dobře mluvil maďarsky. Nic nepomohlo. Později byl 
táta převezen na práci v uranových dolech, kde jsme ho konečně mohli navštívit. 
Jela jsem tam s maminkou stopem s nějakým náklaďákem. Seděly jsme u plotu, 
táta z jedné a my z druhé strany. Mám pocit, že se rodiče i smáli. Maminka tátovi 
skrz dírky v plotě dávala jídlo a za tátou chodil strážný se samopalem. Mně byly 
čtyři roky. Situaci jsem vnímala k neunesení a tak jsem si šla k blízkému lesu hrát. 
Maminka se potom na mě zlobila, že jsem nebyla u táty a já jí to neuměla vysvětlit.

Byly jsme také vyslýchány na Ministerstvu vnitra. Maminka byla v kanceláři a já 
na chodbě s paní v uniformě, která mě "hlídala". Ptala se mě, jestli posloucháme 
rádio, zda všemu rozumím a nemluví tam nějakou cizí řečí. Myslím, že mě nikdo 
nepoučil, ale řekla jsem, že posloucháme jen písničky a pohádky. Věděla jsem ale, 
že babička poslouchá londýnské vysílání, protože mi vyprávěla, co je to BIG BEN, 
jehož zvoněním zprávy začínaly, a že se rozčilovala a hovořila o sviních 
komunistických.
Táta se vrátil s podlomeným zdravím, nabyl schopen fyzické práce, nikdo ho 
nezaměstnal a mohl dělat pouze špatně placené pomocné, úřednické práce. 
Maminka byla zaměstnaná jako skladnice, přesto nemohu říct, že bychom žili 
nějak smutně nebo zatrpkle. Rodiče měli mnoho zajímavých přátel, kteří k nám 
hodně chodili, dobře se bavili a smáli, třeba jen u šálku čaje a já přes všechny 
útrapy si tatínka vybavuji, jako temperamentního člověka s jiskrou v očích a 
krásnými zuby v úsměvu. Táta celý zbytek života překládal po nocích i odbornou 
literaturu. Klapot psacího stroje by součástí našich nocí. Díky tomu se nám 
nedařilo špatně. 
Několikrát byl i v lepším zaměstnání, ale vždy odešel, nebo byl odejit, když byl 
marně vyzýván, aby vstoupil do KSČ, to se opakovalo mnohokrát.
Já jsem byla celkem šťastné, opečovávané dítě, až do osmé třídy, kdy i přesto, že 
jsem měla samé jedničky, mně tři týdny před koncem školního roku přišlo 
vyrozuměním, že z důvodu, že pocházím z reakcionářské rodiny, kdy i otec byl z 
politických důvodů vězněn, nemohu být přijata na gymnázium. Dali mi na výběr jít 
k soustruhu nebo do knoflíkárny. Nastoupila jsem tak ve 14 ti letech do práce jako 
dělnice. Na maminku bylo toho všeho již příliš. Zhroutila se v práci, začala 
nadávat na režim, křičet, brečet a hrozilo jí, že pro ní přijede STB. Tehdy ji 
paradoxně zachránila nejobávanější komunistka z podniku, naložila ji do taxi a 
odvezla na psychiatrii, kde byla hospitalizována, než se situace trochu uklidnila. 
Vzápětí po odjezdu taxi se do práce maminky dostavila tajná policie, neboť ji 
někdo udal. Dlouho po tom byla maminka bez práce. 
Mně se po delší době a doporučení zaměstnavatele podařilo maturovat na 
gymnáziu pro pracující, což znamenalo po práci a v sobotu docházet do školy. 
Bylo to moc vyčerpávající, ale stálo to za to, protože jsem se pak snadněji s 
označením - původní profese dělník, dostala na vysokou školu, kterou jsem 
úspěšně absolvovala. Jsem přesvědčená, že když chce člověk něco opravdu 
dosáhnout, tak to přes všechny nesnáze dokáže.
Po roce 1968 byl tatínek rehabilitován. Několik posledních let života vykonával 
konečně právnickou profesi a snad byl konečně i spokojený. Práci mu přerušila 
těžká nemoc. Zemřel na rakovinu, tak jako většina spoluvězňů z uranových dolů 
Jáchymov.
Takto se do naší rodiny vryly stopy totality a to hned totalit dvou, fašismu a 
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Takto se do naší rodiny vryly stopy totality a to hned totalit dvou, fašismu a 
komunismu.
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