
ŽIVOTOPIS 

Toman Brod  

 

Toman Brod se narodil 18. ledna 1929. Pochází z pražské 

židovské rodiny. Zásadní zlom v životě pana Tomana Broda 

nastal ve chvíli, kdy si musel v září 1941 na oblečení připnout 

žlutou hvězdu s nápisem “Jude”.  

 

V červenci 1942 byl s bratrem a maminkou deportován 

do Terezína. Představy, že válka nemůže trvat dlouho, brzy 

ukončily, nastala tvrdá realita. V prosinci 1943 byli všichni tři 

deportováni do Osvětimi. Cesta byla nekonečná, kontejnery 

na exkrementy byly plné, za to ty s čajem zely prázdnotou, lidé 

při té cestě umírali.  

 

Byl čtvrtek, krásný slunečný den, kdy do tábora přijíždí 

táborový lékař doktor Josef Mengele. Toman nemá jít do selekce, 

je moc mladý, s největší pravděpodobností by ho čekala rovnou 

smrt. Jeden odvážný chlapec se osobně dotázal doktora 

Mengeleho, jestli by mohli také jít na práci, že jsou silní 

a schopni pracovat stejně tak jako dospělí. Doktor Mengele 

souhlasil a Toman selekcí prošel, společně s asi dalšími 90 

chlapci. Dostali se na práci do Říše - do pracovního tábora Gross-



Rosen, kde byly však ještě strašnější podmínky než v mužském 

táboře v Osvětimi. Toman Brod byl v Osvětimi do roku 1944. 

Bratr a maminka holocaust nepřežili. Bratr pravděpodobně 

zahynul v pochodu smrti a matka byla pravděpodobně 

zavražděna přímo v táboře Osvětim, neznámo kdy a jak. 

Po osvobození prodělal tyfus a po návratu do Prahy tuberkulózu.  

 

Po válce Toman Brod vstoupil do KSČ. Byl registrován jako 

spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti, ale na rozdíl 

od jiných pan Toman Brod svou minulost nepopírá. Tvrdí, že 

nebyl udavač, ale neměl jen dlouho sílu se režimu vzepřít.  

 

Na konci 60. let našel sílu režimu vzepřít a byl vyhozen 

ze zaměstnání i z KSČ. Živil se jako čerpač vody a taxikář. Založil 

rodinu. Podepsal Chartu 77. Patří k významným českým 

historikům. Vydal několik knih, asi nejznámější je kniha plná 

vzpomínek nazvaná „Ještě že člověk neví, co ho čeká". 


