
                                                                     

 

ŽIVOTOPIS PANA KARLA RŮŽIČKY  

 

Narodil se 31. 7. 1924. Otec pocházel z Vídně, do Prahy se přistěhoval po 

vzniku republiky. Proto syna od malička učil německy. Matka se narodila v 

Rumunsku, protože tam byl její otec na zájezdu jako člen orchestru Národního 

divadla. 

Pan Růžička jako jeden z mála mohl dokončit studium na gymnáziu, po studiu 

už podléhal pracovní povinnosti, protože byl ročník 1924. 

Byl totálně nasazen do továrny Junkers v německém Magdeburgu. 

Nepomohlo mu ani to, že otec byl invalidní a nepohyblivý. 

V Magdeburgu zažil spojenecké nálety. Od začátku plánoval s kamarádem 

Lexou Petrákem útěk. Podařilo se to až na druhý pokus a dostali se do Prahy.   

Tady našli pobočku firmy Junkers v bývalé továrně Rupa v Modřanech.  Bez 

problémů se tam přihlásili, protože na jejich tovární legitimaci nebylo 

napsáno, kde jsou ubytováni a kde pracují.  Nemuseli se tedy do konce války 

skrývat a nehrozilo jim už zatčení. Němci už ztráceli přehled, nic nezkoumali, 

potřebovali totiž každou ruku.  

V květnovém povstání se stal členem vojenské jednotky na Vinohradech.  

Podílel se na zajetí vojenského transportéru na náměstí Míru. Tam také z věže 

kostela sv. Ludmily začal fašista, údajně německý kostelník, střílet na 

shromážděné davy, které vítaly příslušníky Rudé armády.  Jako jednotka tedy 

chtěli zasáhnout. Ale sovětský generál jim v tom zabránil a dal povel k útoku 
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na kostel. Začali střelbou z dálkových děl, ale to zarazil, nechtěl zničit kostel. 

Tak nařídil pěší útok, při kterém tři vojáci padli.  

Po válce vystudoval vysokou školu inžernýrského stavitelství a vysokou školu 

ekonomickou. Pracoval nejdřív jako projektant důlní návrhové kanceláře, 

později po zrušení v jiném ateliéru a nakonec jako odborník státní správy na 

úseku investiční výstavby a technického rozvoje. 

V devadesátých letech zakládal Svaz nuceně nasazených a stal se jeho 

dlouholetým předsedou. Vedle našeho ministerstva zahraničí je podporovaly 

Humboldtova univerzita v Berlíně, německá univerzita v Jenně, organizace 

Antifa, různé německé nadace, ale i jednotlivci. Významně pomohli při 

organizaci první mezinárodní výstavy o nucených pracích v městské knihovně 

v Berlíně, která byla doprovázena besedami s německým obyvatelstvem.  Na 

nich seznamovali Němce s tím, jak to v protektorátu a na nucených pracích 

bylo.  

Jeho činnost ve svazu byla odměněna pamětní medailí SNN. Vyznamenání mu 

v roce 2003 udělil polský svaz obětí nacismu a státní vyznamenání mu udělil 

rakouský kancléř. 
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