TISKOVÁ ZPRÁVA
Poslední rozloučení s Ing. Karlem Růžičkou,
předsedou Svazu nuceně nasazených
Praha, 20. 9. 2021

Obecně prospěšná společnost Živá paměť společně s pozůstalou rodinou
s hlubokým zármutkem oznamují odchod Ing. Karla Růžičky, významné
osobnosti spjaté s procesem odškodnění českých nuceně nasazených za druhé
světové války. Ing. Karel Růžička zesnul dne 13. září 2021 ve věku 97 let.
Poslední rozloučení se koná v pátek 24. září 2021 od 11:00 hod. ve velké
obřadní síni Krematoria Strašnice, Praha 10.
Zesnulý Ing. Karel Růžička se po sametové revoluci v roce 1989 aktivně zapojil do
činnosti nově budovaného Svazu nuceně nasazených (SNN), kde zpočátku
působil jako tiskový mluvčí, poté jako místopředseda a následně jako předseda
(do roku 2004, kdy SNN zaniklo). Pod jeho vedením se podařilo shromáždit
dokumentaci více než 50 tisíc členů SNN a dalších 12 tisíc registrovaných bývalých
totálně nasazených občanů žijících v České republice. Zkušenosti SNN sehrály
zásadní roli při úspěšných jednáních s Německem a Rakouskem ve věci
morálního uznání a finančního odškodnění českých nuceně nasazených. PhDr.
Tomáš Kafka, bývalý ředitel Česko-německého fondu budoucnosti pověřeného
realizací odškodnění českých obětí nacismu a současný český velvyslanec
v Německu vzpomíná: „Pan inženýr Růžička svým empatickým, a přitom velmi
zásadovým postojem k odškodňování nucené práce všem vyjednavačům a
administrátorům tohoto velkého úkolu vždy a znovu připomínal, oč jde.
Respektive, že nejde o nějaký abstraktní správní smír, ale o konkrétní lidi a
jejich mnohdy těžké osudy. Za tomu patřilo a patří až dodnes velké uznání. Jsem
velmi šťastný, že jsem pana inženýra Růžičku poznal a že mezi námi vzniklo i
neformální pouto důvěry a přátelství.“
PhDr. Jiří Šitler, hlavní vyjednavač české vlády o odškodnění obětí nacismu a
český zástupce v mezinárodní správní radě německé spolkové nadace Stiftung
EVZ, ocenil činnost SNN pod vedením Ing. Růžičky již v roce 2003: „Jsou to
především slova díků. Díků za Vaši trpělivost, důvěru, ale i aktivní pomoc, bez
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které bychom v řadě situací značně tápali. Nejenom organizačně, ale
především lidsky. …Váš společný výkon umožnil, aby někdejší nucení nasazení
z České republiky dnes byli jako vůbec první na celém světě kompletně
vypláceni nejvyšší možnou částkou, jakou povoluje příslušný spolkový zákon.“
Z pozice předsedy SNN a místopředsedy správní rady České rady pro oběti
nacismu podpořil Ing. Růžička v roce 2003 vznik obecně prospěšné společnosti
Živá paměť, jíž byl vždy odbornou i morální oporou. Dokud mu to zdravotní stav
dovoloval, rád se účastnil spolu s manželkou Marií společenského života, a i poté
se živě zajímal o veřejné dění doma i v zahraničí. Navzdory osobní neblahé
zkušenosti z nuceného nasazení podporoval česko-německý dialog a českoněmecké smíření. „Jsme velice rádi, že jsme mohli být panu Ing. Růžičkovi a
jeho manželce Marii nápomocni při zdolávání nástrah života v pokročilém
věku“, dodává Darina Sedláčková, zakladatelka Živé paměti.
Ing. Karel Růžička:
Narodil dne 31.7.1924 v Praze do rodiny českých vlastenců, což, jak se ukázalo
později, mělo zásadní vliv na formování jeho hodnotové i názorové orientace a
ochotu angažovat se ve veřejném životě. Vyrostl na pražských Vinohradech, kde
také v roce 1943 úspěšně odmaturoval na reálném gymnáziu. Za německé
okupace byl totálně nasazen nejdříve v Praze, následně v Německu v
Magdeburku a Nordhausenu, kde byly vyráběny nechvalně proslulé rakety V1 a
V2. Odtud se mu podařilo úspěšně uprchnout ke konci války zpět do Prahy. V
květnu 1945 se aktivně účastnil Pražského povstání jako člen vojenské jednotky.
Po válce vystudoval ČVUT, fakultu inženýrského stavitelství v Praze. Po povinné
základní službě a ukončení školy pracoval jako projektant v řadě projektových
kanceláří a později ve státní administrativě. V roce 1968 se účastnil budování
České národní rady, která vznikla v období Pražského jara.
Za pozůstalou rodinu: akad. arch. Petr Růžička, email: arch.ruzicka@volny.cz
Za Živou paměť: PhDr.
sedlackova@zivapamet.cz

Darina

Sedláčková,

+420 606

619 148;

O Živé paměti
Živá paměť byla založena v roce 2003 šesti pracovníky Kanceláře pro oběti
nacismu při Česko-německém fondu budoucnosti. Cílem společnosti je zlepšovat
životní podmínky přeživších obětí nacismu, shromažďovat a zpracovávat jejich
vzpomínky na hrůzy nacistického režimu a dále je předávat veřejnosti, zejména
mladé generaci.
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