
Jarmila Pláteníková 

Jarmila Pláteníková se narodila jako Jarmila Hubínková 2.8.1924 v Úročnici na 

Benešovsku. Dětství prožila na statku svého otce. V 15 letech  nastoupila na Obchodní 

akademii v Českých Budějovicích a pobývala u své tety a strýce. Jarmila Pláteníková tam 

dělala spojku v odbojové organizaci svého strýce. V roce 1943 byla jejich organizace 

odhalena a její členové pozatýkáni. „Tak v těch Budějicích najednou, se stal, že tam 

přepadli, našli tu skupinu, ňák odhalili a zašli zadělávat.“ Jarmilu před zatčením gestapem 

zachránil odchod zpět do Benešova, kde pracovala jako účetní. Její příbuzný, ale po čase 

zjistil, že je hledána gestapem, o čemž jí dal ihned vědět. „Ať Jaruška jede okamžitě domů, 

jelikož sbírají všechny, viděl jsem… I mě jako v tom seznamu.“ 

 

Když se Jarmila dozvěděla, že jí hledá gestapo, odjela raději dobrovolně na nucené práce do 

Německa. Cestou vlakem do Frankfurtu se dozvěděli, že je město vybombardované, a tak je 

převáželi na různá místa, aby získali uplatnění. Časem nevěděli, kde jsou . „Nevěděli jsme, 

že je to v Polsku, jsme prostě přijeli do Sackishe, no to nám neřekne žádnou 

známost.“ Tábor byl rozdělen do dvou částí, jedna část byla pracovní tábor a druhá 

koncentrační. Tábor byl umístěn poblíž továrny, kde se vyráběly letecké motory. Pracovali 

tam dělníci z různých koutů Evropy a SSSR. Když chtěla pomoct svým spoluvězenkyním, 

potkala Dr. Bittera.“A teď z tý velký místnosti, kde byly další dveře do jiný místnosti a tam 

odsuď vyšel pán s takovým bříškem, starej pán a říká Was ist das?A já jsem to opakovala 

znovu zase. Říkám mu, že jsem sem dobrovolně nejeli, a že jsem spustila na něj. A von 

řekl ,,Tak ticho opatrně, neboj se já to zařídím, počkej chvilku, oni pro vás 

přijedou.“ Životní podmínky koncetráku, nebyly zrovna nejlepší, ale nebyly ani nejhorší a o 

tomto je přesvědčili mladící z Moravy. A říkaj ,,Holky nebojte se, tady to je dobrý, tady 

máme celkem dobrou práci, děláme jenom hodiny a dostáváme jídlo, tady to není tak 

špatný.,, 

Když Dr. Bitter zjistil, že umí Německy, vzal si ji za svou asistentku. Při práci se potkala s 

dozorcem Spruchem.“A jednou takhle přišel a já jsem říkala 1,2,3,4 a von Heil Hitler a 

Zvítězit nebo zemřít! A já říkám: tak si ty vole připrav truhlu. 5,6,7 a jela jsem dál. 

Kamarádka ji ale později varovala, že Spruch umí česky a mohl by jí ublížit. Což se ale 

naštěstí nestalo. V roce 1944 na ni přišlo Gestapo a byla přemístěna do druhé části tábora. 

„Takže já jsem byla v koncentráku, tím pádem to bylo zlý a tam panoval hlad.“ 

V roce 1944 byl tábor evakuován. Díky tomu se paní Pláteníková dostala zpět do Čech. 

Měla být uvězněna na Pankráci, kde ale nebylo místo a tak ji pustili domů, ale musela se 

dostavovat na gestapo. Jedno ráno ale gestapo u jejích rodičů zaklepalo a oznámilo, že je 

paní Jarmila zběh. „Aby mě dali k likvidaci, takže ráno přišlo gestapo“. Ještě ten den byla 

odvezena do Prahy.  

Jelikož byla paní Jarmila ve věznici, když skončila válka, nestačili ji popravit, tak byla 

propuštěna. „5 posledních lidí nestačili popravit, ukážu vám popraviště a všechno. Jste 

volný.“ Před věznicí čekala její maminka. „Já jsem vyšla z toho, jeden z těch 5 ani nevím, 

kdo vedle mě byl. Teď maminka seděla na tý lavičce a teď maminka najednou spadla, 

vomdlela úplně a já asi taky prostě…Nevím… Probudila jsem se u tety v posteli.“ 

Paní Pláteníková měla celý život z pobytu v táboře zdravotní problémy. Po osvobození se 

odstěhovala do Prahy, kde celý život pracovala v účtárně Chemapolu. 



Roku 1952 čekalo paní Pláteníkovou  nemilé překvapení, když jela těhotná s manželem 

tramvají. Potkala bývalého dozorce Sprucha. „A  já s tím bříškem, čekala jsem rodinu. 

Jsem vyskočila za ním, můj muž taky a teď kdyby něco…A teď já jsem křičela ,,Prosím vás! 

Musíte toho chlapa! To je gestapák! Ten střílel do lidí!,,  Policista paní Pláteníkovou 

ubezpečil, že se věc vyřídí. Když ale paní Pláteníková nedostala žádnou zprávu, zajela na 

policejní stanici, kde se dozvěděla, že Spruch je člen ÚV KSČ a tím pádem čistý. A tak z 

naštvání přetrhla legitimaci politických vězňů. 


