
Vlastivědný kroužek Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník III.  12.května 1975 

V těchto dnech se celá naše zem oděla do slavnostního  
hávu. 9. května 1945 skončila druhá světová válka. 9. května 
1945 osvobodila vojska Rudé armády revoluční Prahu, hlavní  
město republiky. Přešťastni všichni, kdož se dožili chvíle  
svobody, a nezapomenuti padlí a zavraždění, ti, kdo položi- 
li za tuto svobodu život. 

Mariánské Lázně jsou šťastné město. Od doby, kdy lázně  
vznikly, nezažilo toto údolí válečný požár. Uprostřed boju- 
jící Evropy za druhé světové války stály tu jako lazaretní  
město s nastěhovanými sem nemocnicemi, vyhnuly se bombardo- 
vání a neokusily hrůz přecházející fronty. Americké tanky tu  
ve městě nenarazily na žádný odpor jako například v Kynžvartě  
či u Pístova. 6. května 1945 – tři dny před skončením války –  
bylo město předáno spojencům. Ale ani za prvé světové války  
tudy neprošla fronta a po celé období 1914-1918 tu běžela  
dokonce lázeňská sezona, třebaže velmi oslabená. A co předtím?  
Za války v roce 1866 zažily sice Mariánské Lázně příchod  
pruského vojska, ale pruská vojenská dechová muzika vyhrávala  
na kolonádě a pestré vojenské uniformy padly do oka ženským  
návštěvnicím – tedy spíše selanka. Rok 1848 zastihl Mariánské  
Lázně v revolučním varu, vznikla místní revoluční garda, ale  
ta střílela leda na střelnici. Parádní uniformy gardistů se  
skvěly při otevírání katolického kostela, pří vítání koruno- 
vaných hlav a jiných slavných hostí apod. A ještě předtím?  
Za válek napoleonských lázně vlastně teprve vznikaly, ale zas  
stranou bojišť. 

Mariánské Lázně však viděly a zažily důsledky všech vá- 
lek. Po všechny časy se tu léčili a umírali vojáci zranění  
na bojištích a ne náhodně to byl prostý neznámý voják, který  
tu pověsil na paměť svého uzdravení mariánský obraz a dal tak  
nevědomky jméno budoucímu osídlení. Zvláště druhá světová  
válka odkryla místu kruté pozadí válečného šílenství – umírali  
tu lidé nejen na zranění z front, ale podvýživou, nemocemi a  
zvláště v okolí, tehdejším mariánskolázeňském okrese, umírali  
nevinní – vězňové a zajatci. Jejich tragické osudy – to bylo  
motto slavnostní schůze našeho kroužku dne 5. května 1975 ke  
30. výročí osvobození naší vlasti a skončení války. 

 

9. 
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NEZAPOMÍNÁME OBĚTÍ VÁLKY … 

 
VZPOMÍNKA BOŽENY LUKEŠOVÉ Z KONCE DUBNA 1945 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

V koncentračním táboře v Nové Roli nastal 20. dubna  
v 10 hod. večer nepopsatelný zmatek. Vězňové byli vyhnáni  
na lágrovu ulici do tradičních pětistupů a za zběsilého ře- 
vu a bití esesmanů vyhnáni za bránu tábora … směrem na  
nákladové nádraží v blízkosti Karlových Var (Na přehradě).  
Byli jsme doslova nacpáni vždy po 150 lidech do jednoho do- 
bytčního vagonu a zavřeni. … Bez jídla,vody a téměř bez vzdu- 
chu stáli lidé ve tmě a nedýchatelném ovzduší až do druhého  
dne poledne, kdy nás pouštěli k vykonání tělesné potřeby.  
To, co jsme uzřeli, bylo něco tak děsného, že je těžko vylíčit  
to slovy. 

Naproti naším vagonům byl rozložen tábor jakýchsi podiv- 
ných a v prvním okamžiku nepochopitelně znetvořených a lidem  
nepodobných tvorů, kteří se váleli na holé zemi v blátě a sně- 
hu. Dovídáme, že jsou to vězňové z narychlo evakuovaných kon- 
centračních táborů, již několik týdnů na pochodu smrti. …  
Špinaví,mokří,zmrzlí a hladoví,umírali na místě,kde se posta- 
vili nebo zhroutili. Viděli jsme, jak se ubožáci plížili k vozu,  
na němž byla navršena kupa mrtvol, jak padali a umírali. „Tak  
budete za pár dní vypadat vy také!“ prohlásil jeden z esesmanů. 

Rozhodly jsme se co nejdříve utéci. Jiné volby nebylo.  
Buď zemřít hlady jako tito na cestě nebo esesáckou kulkou.  
V dobytčích vozech nás držely tři dny a noci. Čtvrtého dne nás  
vyhnali a hnali celý den neznámo kam. Večer jsme dorazili do  
města Bečova, kde nás zahnali na louku mezi rozvodněnou říčku  
Teplou a vysokou stráň. Hlídali nás werkschutzáci, 15-16 tiletí  
kluci se zbraněmi v rukou. V noci bylo zima a sněžilo. Chvěly 
jsme se zimou a hladem. Abychom se aspoň trochu zahřály, shukly  
jsme se do klubek jako stádo dýchaly jedna na druhou. Za chví- 
li jsme však zkřehly docela, ztuhly a nemohly se hýbat. Jen  
s velkým úsilím jsme se rozhýbaly. Tu noc se jedna Češka poku- 
sila o útěk. Byla dopadena a měla štěstí,že nebyla kluky zastře- 
lena. 

Druhý den nás táhli směrem na Teplou. Cestou padlo několik 
vysílených žen. Na místě byly zastřeleny. Zpočátku byly oběti  
sbírány,nakládány na žebřiňák a odváženy,ale později je esesmani 
nechávali ležet na místě. V Teplé nás nahnali do ohromné stodo- 
ly. Vzápětí nás ovanul sladký mrtvolný pach. Ve slámě byly obje- 
veny dvě ženské mrtvoly, úplně nahé a v rozkladu. Byly vytaženy  
a hozeny na hnojiště vedle stodoly. Když nám druhý den odkudsi  
přivezli a rozdali trochu vařených brambor, posedali vězňové na  
toto hnojiště vedle mrtvol a pojídali svůj příděl. Z Teplé se  
podařilo utéci třem Češkám. O útěk se pokusilo nemálo vězňů,ale  
mnoho z nich bylo zastřeleno. V Teplé nás nechali dvě noci. Tře- 
tího dne nás hnali dále na Planou. 

 
U BONĚNOVSKÉHO HŘBITOVA UBITA JUGOSLÁVKA 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Do vyprávění B. Lukešové dáváme malou vsuvku. Dle sdělení  
J. Nováka před nedávnem navštívily bývalé vězeňkyně bonzovský  
hřbitov,kde leží mladé děvče z Jugoslávie,které bylo ubyto před  
jejich zraky u hřbitova a tam uloženo. To bylo asi 25.4.1945.  
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To by potvrzovalo, že transport žen, ve kterém byla i B. Luke- 
šová, šel z Teplé do Plané přes Boněnov, Michalovy Hory (zde prý  
je též hromadný hrob z konce války) do Vyškova a odtud na Pla- 
nou. 

Pokračujeme ve vzpomínce B. Lukešové: 

Několik kilometrů od Plané, kam jsme dorazili k večeru,  
jsme byli znovu zahnáni na ohromné brambořiště, kde jsme museli  
strávit pod širým nebem velmi chladnou noc. Této noci jsem se  
pokusila ještě s jednou Češkou o útěk. Nedaleko tábora nás  
však dopadli hlídkující werkschutzáci a vrátili nás zpět. Ne- 
uměli jsme si vysvětlit, proč nás nezastřelili nebo nehlásili  
pokus o útěk esesmanům. Situace pro ně však byla tak kritická,  
že se ani tolik neexponovali. A tehdy jsem vyla bolestí, lítostí 
a zklamáním nad nezdařeným útěkem. Vždy scházelo tak málo a  
mohly jsme být opět lidmi. Myšlenky na útěk jsem se však nevzda- 
la. Druhý den nás hnali dále, kolem cesty se shromáždilo několik  
tamějších obyvatel. Viděla jsem, jak jedna stará Němka vrtěla  
hlavou a slyšela,jak hlasitě pronášela,že to ani není možné,aby  
se s lidmi takto zacházelo. K večeru dorazil náš transport do  
města Stříbra. Cestou bylo opět zastřeleno mnoho lidí na útěku  
a pro neschopnost pokračovat v pochodu. Ve Stříbře nás rozdě- 
lili a zavřeli do obrovské stodoly, kde bylo mnoho sena. Zalez- 
ly jsme do něho z nouze a myšlenku, že by nás za živa mohli upá- 
lit, přemohla nevylíčitelná únava a my jsme usnuly. 

Příští den když k polednímu rozdávali trochu brambor,  
zdálo se nám pojednou,že jsme zůstaly bez dozoru esesmanů. Jed- 
nonohý Němec řekl nám,že Bavorsko kapitulovalo a tím,že je konec.  
Před hospodou na rohu stáli naši esesmani a vzrušeně rokovali.  
Využily jsme toho okamžiku a se dvěma děvčaty jsme utekly. Po- 
zději jsme se dozvěděly, že vězňové, kterým se nepodařilo utéci,  
byli okupanty hromadně zavražděni. 

(In: MALÁ „Pochody smrti“) 

 

Nalezený seznam zajateckých táborů stalagu XIII B – Wei- 
den, z roku 1941 dává nám nahlédnout do rozmístění zajatců  
v našem okolí. Podle tohoto seznamu již v roce 1941 pracovali  
v zajateckých komandách vedle Belgičanů, Holanďanů a Srbů zda- 
leka nejvíce Francouzi a již v té době ruští zajatci. 

Ačkoliv v seznamu nejsou Mariánské Lázně, víme o nich  
z článku Jaroslava Fialy „Váleční zajatci na Karlovarsku 1943-5“  
(Minulostí zpč. kraje V./1967), v němž uvádí, že 20.září 1943  
uprchlo z Mariánských Lázní 10 sovětských zajatců důstojníků.  
Kriminální policie tehdy vyhlásila v kraji poplach „Beta“ a  
např. jen okresní četnické velitelství Aš nasadilo do akce  
14 četníků, 335 mužů venkovské stráže, hasičské sbory celkem  
421mužů. Důstojníci pracovali v centrálních lázních „A“ (tj.  
dnešní Ústřední lázně). 
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Nasazení zajatců v Sudetech probíhalo v několika vlnách  
podle toho, jak postupovaly německé armády. V r.1939 po po- 
rážce Polska byli nasazeni P o l á c i, hlavně do zemědělství  
a lesů, později i do dolů, na stavby silnic a do průmyslu. Po  
pádu Francie přišli F r a n c o u z i , po přepadení Sovět- 
ského svazu ruští zajatci. 

Německo bylo tehdy rozděleno do několika vojenských okru- 
hů, v nichž byly kmenové zajatecké tábory. Vojenský okruh se  
sídlem v Norimberku měl číslo XIII a zasahoval do západních  
Čech, resp. i do části jižních Čech. Kmenové zajatecké tábory  
měli p o b o č k y, tzv. komanda. Jejich počet šel do stovek.  
Střežení zajatců prováděly zvláštní strážní oddíly, např. všech- 
ny níže uvedené skupiny střežili vojáci strážního oddílu 1./804  
z Plané. 

Nejvyšší velitel Tábora stanovil velitele jednotlivých ubi- 
kací (skupin) z řad zajatců s nejvyšší hodností. Tito velitelé  
z řad zajatců byli pak odpovědni za pořádek, za plnění vojenské  
discipliny, neboť Němci považovali zajatce stále za vojáky. Byla  
jmenována i táborová policie z řad zajatců. Každé povstání za- 
jatců mělo být potlačeno tvrdě a přísně „bezohledným použitím  
zbraní“ – likvidací vzbouřenců. Kolik bylo v našem okolí zajatců?  
Známe jen neúplná čísla z těch dokladů, které nebyly zničeny. 
Podle nich například 1.4.1944 bylo nasazeno v obvodu Karlovy Vary  
14 760 válečných zajatců, z čehož cca 6 500 Rusů, více než 4 800  
Francouzů. Objevený seznam z roku 1941 z Weidenu ukazuje teh- 
dejší převahu nasazení francouzských zajatců v našem kraji.  
Podle tohoto seznamu byla v našem okolí tato pracovní komanda: 

Obec: Čís. komanda: Počet a národnost zajatců: 

Einsiedl (Mnichov) 

Pobitz (Babice) 

Tepl (Teplá) 

Stift Tepl (Klášter) 

Rauschenbach (Sítiny) 

Huschk (Hoštěc) 

Wutsch (Hoštec???) 

Stift Tepl (Klášter) 

Girsch (Křivce???) 

Pauten (Poutnov) 

Zebernisch (Dřevohryzy) 

Lusadisg (Služetín) 

Honau (Hanov) 

Hötschigau (Hostíčkov) 

Waschagrün (Vyškov) 

Michelberg (Michalovy Hory) 

Punnau (Boněnov) 

Deutsch Donschlag (Domaslavičky) 

Mariafels 

Schrikowitz (Křepkovice) 

Polinken (Políkno) 

Fürwitz 

Hurz 

Lendeck (Otročín) 

Theussing (Toužim) 

Pollinkau (Políkno) 

Auschowitz (Úšovice)  

1629 (1.) 

3124 (2.) 

3126 (3.) 

7098 (25.) 

3741 (16.) 

3130 (5.) 

3159 (9.) 

3158 (8.) 

3156 (7.) 

3340 (6.) 

3129 (4.) 

3180 (12.) 

3266 (13.) 

3152 (53.) 

3151a (52.) 

3151 (51.) 

3153 (54.) 

3599 (14.) 

3632 (15.) 

5133 (21.) 

3904 (17.) 

3956 (18.) 

5045 (19.) 

1624 (29.) 

1498 (28.) 

3147 (33.) 

3379 (63.)  

 21 Francouzů (F.) 

 7  " 

 27  " 

 16 Sovětů (SU. M.) 

 15 Francouzů 

 10  " 

 14  " 

 17  " 

 13  " 

 5  " 

 12  " 

 5  " 

 11  " 

 7  " 

 16  " 

 7  " 

 16  " 

 9  " 

 15  " 

 10 Srbů 

 7 Francouzů 

 7  " 

 17 Srbů 

 21 Francouzů 

 16  " 

 10  " 

 22  " 
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Obec:  Čís. komanda Počet a národnost zajatců 

Auschowitz (Úšovice) 

Grosssichdichfür (V.Hleďsebe) 

Haselhof (Lískovice) 

Bad Königsplan (Kynžvart) 

Tannaweg (Jedlová) 

Altwasser (Stará Voda) 

Tachauer Schmelztal (Tach.Huť) 

Maiersgrün (Vysoká) 

Altwasser (Stará Voda) 

Dreihacken (Tři Sekery) 

Dreihacken (Tři Sekery) 

Neudorf (Trstenice) 

Promenhof (Broumov) 

Promenhof (Broumov) 

Kuttenplan (Chodová Planá) 

Kuttenplan (Chodová Planá) 

Kuttenplan (Chodová Planá) 

Hinterkotten (Zadní Chodov) 

Oberdorf (Horní Ves) 

Plan (Planá) 

Plan (Planá) 

St.Johann (Sv. Jan) 

Heiligenkreuz (Sv. Kříž) 

Nakotendöflas (Nahý Újezdec) 

Untergodrisch (dolní Jadruž) 

Plan (Planá) 

Theussing (Toužim) 

Theussing (Toužim) 

Leskai (Lestkov) 

Scheibonradisch (Okr. Hradiště) 

Wolfersdorf (Volfštejn??) 

Strahof (Strahov) 

Lohm (Lom) 

Schwanberg (Švamberk) 

Radischarberg (Lom Hradiště?) 

Weseritz (Bezdružice) 

Sattl (Staré Sedlo) 

Besignu 

Kutsch 

Unterjamny (Dolní Jamné) 

Schönthal 

Töppeles (Teplička) 

Schönwehr (Krásný Jez) 

Petschau (Bečov) 

Hohenzetlisch (Vys. Sedliště) 

Stockau (Štokov) 

7125 (71.) 

5136 (65.) 

7102 (69.) 

7093 (68.) 

5131 (64.) 

3163 (56.) 

3161 (55.) 

3581 (61.) 

10474 (72.) 

3515 (60.) 

933 (49.) 

3268 (57.) 

3273 (58.) 

7117 (70.) 

5214 (67.) 

3846 (62.) 

3150 (50.) 

3281 (59.) 

5139 (66.) 

3839 (77.) 

5138 (78.) 

3280 (75.) 

3279 (74.) 

1165 (73.) 

3331 (76.) 

7055 (84.) 

10488 (48.) 

7128 (45.) 

3160 (10.) 

3164 (11.) 

5079 (20.) 

5201 (22.) 

5288 (23.) 

7089 (24.) 

10403 (26.) 

10413 (27.) 

3752 (36.) 

3867 (37.) 

3903 (38.) 

3905 (39.) 

3637 (35.) 

10409 (46.) 

10468 (47.) 

5204 (40.) 

7099 (85.) 

5298 (79.) 

 46 Sovětů (?) zn. SR.O. 

 12 Francouzů 

 11 Sovětů (SU.M.) 

 26 Sovětů (SU.M.) 

 10 Francouzů 

 21  " 

 10  " 

 15  " 

 46 Sovětů (?) zn. SR.O. 

 21 Francouzů 

 15 Belgičanů 

 17 Francouzů 

 19  " 

 20 Sovětů (SU.M.) 

 20 Francouzů 

 9  " 

 15  " 

 18  " 

 13  " 

 19  " 

 13 Srbů 

 15 Francouzů 

 21 Francouzů 

 11 Belgičanů 

 14 Francouzů 

 22 Sovětů (SU.M.) 

 51 Sovětů (SU.M.) 

 27 Sovětů (SU.M.) 

 21 Francouzů 

 13  " 

 15 Srbů 

 8  " 

 9  " 

 19 Sovětů (SU.M.) 

 57  " (SU.O.) 

 51  " (SU.O.) 

 3 Francouzi 

 10  " 

 14  " 

 10  " 

 10  " 

 59 Sovětů (SU.O.) 

 71  " (SU.O.) 

 7 Srbů 

 10 Sovětů (SU.M.) 

 9 Srbů 

Atd.atd. celkem 109 zajateckých komand, patřících pod strážní oddíl 1./804 Planá 

 

Čísla komand mají časovou posloupnost,tj. nejdříve přicházeli Belgičané  
(933,1165); po nich Francouzi s čísly kolem 3100 až 3900; v třetí vlně  
Srbové (kolem 5000) a druhý sled Francouzů (5131, 5139). Čísla kolem 7 000  
mají sovětští zajatci značení SU.M. (7089,7125 atd.),kdežto čísla nad 10 000  
měli poslední příchozí zajatci z SSSR (10474, 10409, atd.) značení SU.O. 
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Dokument z roku 1941 neuvádí nikdo polské zajatce. Zřejmě v této naší  
oblasti nebyli do té chvíle nasazení. V dokumentu je řada chybných názvů  
a to ukazuje, že byl seznam psán ve Weidenu a nikoliv zde na místě. 

Z jiných dokladů vyplývá jednak řada dalších podrobností jednak i další  
tábory a komanda: 

ZAJATECKÝ TÁBOR V ÚŠOVICÍCH 

Tento tábor byl umístěn na jihozápadním okraji prostranství Ploché drá- 
hy,čp.500,tam,kde dnes si prostory Automotoklub Mar.Lázně. Byli tu převážně  
ruští zajatci,ale i Francouzi,Italové a Jihoslované. Byl zřízen asi 1.srpna  
1940,kdy je zaznamenána první „várka“ zajatců – osmdesáti Francouzů do toho- 
to tábora. Pracovali nejprve společně,později byli rozděleni okolním rolníkům  
na zemědělské práce a do tábora přišli ruští zajatci. Bylo jich tu 180. I zde  
zemřeli někteří z nich. Zaznamenáno je úmrtí 8 Francouzů a 16 Rusů. Ruští za- 
jatci jsou pohřbeni do dvou společných hrobů po 6 mužích na mariánskolázeňském  
hřbitově. Jména mrtvých však nebyla zanesena do farní knihy zemřelých a ani  
poznamenána na hrobech. Francouzští zajatci byli pohřbeni v samotných hro- 
bech označených tabulkami se jménem zemřelého a o jejich smrti je zápis v mat- 
rice zemřelých. V březnu 1945 bylo asi 100 ruských válečných zajatců zařazeno  
z tohoto tábora do transportu smrti. Dne 6. května 1945 po příjezdu do Marián- 
ských Lázní americká armáda okamžitě osvobodila tábor a rozpustila. Francouz- 
ští váleční zajatci, asi 72 mužů, byli převezeni nákladními auty do Francie a  
ruští váleční zajatci, asi 64 mužů, byli propuštěni na svobodu. 

V květnu 1940 obsadil Hitler Belgii a Holandsko. V Mariánských Lázních- 
Úšovicích byl zřízen samostatný zajatecký tábor pro holandské partyzány. Asi  
40 zajatých holandských partyzánů bylo vězněno od 15. ledna 1943 v Úšovicích  
v hostinci „Wiesenthal“. Rovněž tito Holanďané po příchodu americké armády dne  
6. května 1945 byli osvobozeni a převezeni nákladními auty do Holandska. 

Podle hlášení okresního velitelství Mar. Lázně po válce zemřelo v táboře  
na Ploché dráze 23 Rusů. Kromě toho měla existovat ošetřovna pro procházející  
zajatecké pochody v Úšovicích. Zemřelí v této ošetřovně byli pohřbíváni v Úšo- 
vicích. V té zemřelo 34 Rusů a 3 Slováci. 

RUŠTÍ ZAJATCI NA OPRAVÁCH TRATI KARLOVY VARY – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Na východním okraji obce Teplička stávala továrna na porcelán,která slou- 
žila nejprve jako zajatecký tábor pro 75 francouzských zajatců, od listopadu  
1942 až do konce války pro 200 ruských zajatců. Tito zajatci pracovali na  
opravách trati Karlovy Vary-Mariánské Lázně a Krásný Jez-Slavkov. V táboře  
zemřelo 13 Rusů, pochovaných na hřbitově v Horním Slavkově, a jeden ruský za- 
jatec, který byl pohřben u lesa na poli v Tepličce. Při rozhovoru s pamětníkem  
té doby zde s. Kolbaským vzpomínal tento na to, jak jako chlapec pozoroval na  
trati u Vlkovic ruské zajatce se strážemi, německými vojáky. Když byl zajatec  
zesláblý,strážce jej surově skopl do příkopu a tam zůstal. Podle tebe lze usu- 
zovat, že tito nešťastníci byli dalšími oběťmi z tohoto tábora a byli někam  
sváženi a pochováváni. 

FRANCOUZŠTÍ ZAJATCI VE VYSOKÉ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Na severovýchodním okraji obce Vysoká, tehdy Maiersgrün, za Starou Vodou,  
bylo nasazeno 18 francouzských zajatců. Bydleli v tanečním sále hostince čp.8. 
Kyždý z nich měl vlastní lůžko. Přes den pracovali u jednotlivých rolníků a  
u nich také dostávali stravu. Dne 12. května 1945 odjelo všech 18 Francouzů  
na povozech do Chebu a odtud vlakem do Francie. 
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FRANCOUZSKÝ ZAJATECKÝ TÁBOR V NEZDICÍCH 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Nezdice (Nesmitz) je vesnička poblíž Teplé – dnes je již opuštěna, ale  
stojí tu ještě řada chalup. Od roku 1940 až do dubna 1945 byl zde malý zaja- 
tecký tábor pro 25 francouzských zajatců. Patřil prý pod Reichsamt für Boden- 
forschung. Zpráva okresního velitelství v Teplé po válce uvádí založen tá- 
bora až v dubnu 1943, ale není ověřena. V knize „Tábory utrpení a smrti“ uvádí  
Bubeníčková málosrozumitelnou zprávu o dolech v Nezdicích a uzavírá,že „v pos- 
ledních dnech války zničili strážní a vedoucí dolu veškeré důlní zařízení a  
uprchli do Německa. Zajatce odvezla americká armáda po osvobození do střediska, 
odkud byli repatriování do Francie.“ zajatci bydleli v dřevěném baráku poblíž  
dolu. Ale o dolech u Nezdic nemáme žádných zpráv. Že by tu vznikly za 2.světové 
války? 

ZAJATECKÝ TÁBOR V MĚSTĚ TEPLÉ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

V městě Teplá zřídilo velitelství zajateckého tábora ve Weidenu pobočku  
na louce vedle železniční trati po pravé straně ve směru jízdy na Mariánské  
Lázně. Bylo to v roce 1940 nebo 1942. Postupně sem přicházeli Francouzi,Srbové  
a ruští zajatci,ale také civilní dělníci z Ukrajiny. V táboře se střídaly sku- 
piny 25-50 osob téže národnosti. Přímo v táboře nikdo nezemřel,protože nemocní 
byli odváženi do nemocnice v Plané nebo do Mariánských Lázní. Zajatci se tu  
zdrželi po osvobození americkou armádou ještě několik týdnů. V červenci 1945  
odjeli s americkým vojskem a tábor zapálili. Kromě této skupiny pracovalo 30  
francouzských zajatců v Klášteře a 30 v Městě Teplá. Pracovali na polních pra- 
cích. 

ZAJATECKÉ TÁBORY V OKOLÍ PLANÉ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

V Plané pracovaly skupiny zajatců dle Weidenského seznamu. V Zadním Cho- 
dově bylo 28 francouzských zajatců (1943), na zámečku v Broumově bylo do roku  
1940 nasazeno 25 francouzských zajatců. Ve Lhotě od dubna 1942 bylo 22 ruských  
zajatců,kteří byli začátkem roku 1945 odvedeni do tábora v Tachově. V Josefově  
Huti (Josefihütte) v údolí Mže u Pavlovic byl tábor v letech 1940-1944, celkem  
200 ruských zajatců. Mrtví z tábora jsou pochováni v Horním Sedlišti. V roce  
1944 byli odvedeni neznámo kam. V Chodovské Huti byli dvě zajatecká komanda  
s tábory v lese: od března 1941 20-25 francouzských zajatců,kteří byli v květ- 
nu 1943 převezeni do Broumova. Za tyto přišli ruští zajatci,rovněž 25-30 osob  
od května 1943 a v dubnu 1945 byli osvobozeni. 

V čedičovém lomu u Konst. Lázní na vrchu Hradiště od 2.10.1940 pracovalo  
65 zajatců. Z nich zemřeli prý jen dva Rusové. Ve vzdálenějších Bezdružicích  
byl tábor v čp. 49 od června do října 1942 pro francouzské zajatce, 42 osob.  
Ubytováni byli ve špýcharu v hospodářství, pracovali na polích a na silnicích.  
V čp. 69 v Bezdružicích bylo 62 najatých ruských důstojníků od roku 1942 do  
dubna 1945. Jeden z nich zemřel a pochován na hřbitově. Ubytováni byli v dře- 
věném domku na pile stav.Pittrola. Pracovali na železniční trati. V dubnu 1945  
byli staženi do zajateckého tábora ve Stříbře. 

SOVĚTŠTÍ ZAJATCI V OKOLÍ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Po přepadení Sovětského svazu přicházeli sovětští zajatci do německého  
hospodářství. Zprvu německé úřady se bránily jejich nasazení do německého vnit- 
rozemí,ale nové pracovní síly nemohlo Německo nikde jinde získat. Jejich tábory  
byly přísně odděleny od ostatních jednak z obavy před komunistickou propagan- 
dou,jednak z toho důvodu,že dostávali daleko nižší příděly potravin. Od 14.11. 
1941 bylo rozhodnuto vrchním velitelstvím říšské branné moci, že ruští zajatci  
budou rovněž v zajateckých táborech. Zacházelo se s nimi jako s vězni, bili je  
a stříleli bez soudu a proto i údaje z hlášení o počtu mrtvých ruských zajatců  
nejsou zcela přesné jako u jiných národností. 
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Vedle úšovického (26),kynžvartského (37),Broumovského komanda (20),komanda  
ve Staré Vodě (46), v Plané (22 – všechny údaje z roku 1941), byly tábory  
také v Bečově (30) v Krásném Jezu, v Toužimi, v Kraslicích, všude na Chebsku  
a stále jich přibývalo. V Bečově pracovalo od 30. září 1942 do osvobození  
v hájovně Vitriolka při kácení dřeva v lese 7 ruských zajatců. V Krásném  
Jezu v nádražní budově bydlelo 75 Rusů, kteří tu pracovali na opravách trati.  
V Toužimi od roku 1941 v táboře „Nádraží“ bylo 35-40 ruských vojáků a důs- 
tojníků, pracujících na železniční trati. Zastřeleni byli 3 zajatci při po- 
kusu o útěk. Pohřbeni jsou na neznámém místě v lese Šímka. Ještě před přícho- 
dem americké armády odzbrojovali ruští zajatci hitlerovce a v počtu 47  
odešli k Rudé armádě. V září 1942 v Toužimi u silnice Karl. Vary-Plzeň stál  
tábor pro 20 ruských důstojníků, kteří pracovali na pile Hausner. Rovněž  
tito odzbrojovali hitlerovce a odešli s Rudou armádou. V lomech u Křížence  
u Plané byl zajatecký tábor Sudetendeutsche Glimerbergbau, kde pracovali rovn- 
ěž ruští zajatci. Zajatecký tábor měl být také v Zahrádce u Teplé, ale žádná  
bližší data nejsou známa. 

JUGOSLÁVŠTÍ ZAJATCI V PLESNÉ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Po přepadení Jugoslavie byli přivlečeni jugoslávští zajatci. V Plesné u  
Chebu ve dvou obytných domech ve středu města v čp. 57 a 58, internovali Němci  
od července 1942 celkem 25 srbských zajatců, kteří pracovali jednak u země- 
dělců jedna v továrnách. Už 2. května 1945 uprchli jejich strážci do Německa  
a toho využili zajatci a tábor opustili. 

 

V dubnu 1975 upravoval se v Tachově „Windischgrätzův“ 
minerální pramen, resp. stavení, kde pramen vytéká. Tento pramen  
leží na Aleji míru, podél řeky od tachovského muzea podjezdem  
po levé straně aleje, asi 25 m před jakýmisi garážemi a stavením.  
Starý nápis na stavení kyselky zněl: 

„Asi r. 1851 na pozemku Alfréda Windischgrätze se objevil  
silní pramen minerální vody. Na základě smlouvy mezi tepelským  
klášterem a Alfrédem Windischgrätzem byl zasypán, aby neohrozil  
provoz Mariánských Lázní. Po dvou letech si prorazil cestu na  
povrch na druhém břehu Mže a zůstal k užitku obyvatel až do  
současné doby.“ 

Pramen se pumpuje ruční pumpou vně budovy, teplotu má 8,7°C,  
pH = 5,0, silný obsah kysličníku uhličitého, vydatnost neměřitel- 
nou. Před válkou sloužil k výrobě speciálního tachovského liké- 
ru („Sauerbrunnliquere“). 

Z široké rodiny kyselek zdejší oblasti („tepelské“, „marián- 
skolázeňské“ aj.) je tachovský pramen v současné době poslední  
v přímém jižním směru od Mar. Lázní. Nejvzdálenější minerální  
pramen v tomto směru byl ve Stráži. Pramen vyvěral v hluboké  
vybetonované jímce u paty druhého kostelíka ve Stráži a byl kdy- 
si vyhledáván jako zázračný pramen k zevní léčbě očních chorob.  
Jeho altánek se dnes rozpadá,pramen neodtéká a zdá se,že zanikl.  
Odborníky byl hodnocen jako čirá slabě železitá voda s obsahem  
bóru. A tak jeho místo,nejjižnějšího pramene,převzal tachovský – 
dnes nově upravený. -rš- 
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Připravuje Vladimír Šindelář 

 

ČMELÁK ZEMNÍ (Bombus terrestris).  
Jaro patří k nejkouzelnější části  
roku. Vždyť mnohým nám připadá magic- 
ké už pouhé to slovo. Jaro jsou kvetou- 
cí kočičky, jaro jsou brouci, jaro jsou mo- 
týli, jaro je zpěv ptáků a tajemná doba proměn. Jaro  
je však také čmeláčí samička, která bloudí po pasekách  
a stráních. Někdy nám vlétne omylem i do místnosti,  
kde hledá vhodnou skulinu k založení budoucího pokolení.  
Čmelák má sací ústrojí uzpůsobené i pro květy, do kte- 
rých včela nemůže, např. jetel. Je proto nezbytný pro  
opylení některých druhů travin. Své hnízdo si budují  
nejčastěji na mezích, kde mnohdy pak hynou při bezohled- 
ném vypalování mezí na jaře. Připomeňme si, že podle  
vyhlášky o zřizování, údržbě a ochraně zeleně v Chebu  
(čl.2,odst.j) je zakázáno vypalovat trávníky a porosty  
nebo zakládat ohně bez příslušného povolení. Tímto je  
pamatováno nejen na ochranu čmeláků, ale i mnoha druhů  
   hmyzu i ptactva. 

POSVÁTNÝ STROM GINGO – ŽIVÁ ZKAMELENINA. 

Jinan dvoulaločný, Gingo biloba, jehož dva exempláře  
rostou při třídě ČSA v parku naproti Narpě vpravo  
vedle tisů, začíná rašit. Jeho listy znají Fogla- 
rovi čtenáři z jeho románu „Stínadla se bouří“. List  
ginga sloužil v románu jako tajný odznak klubu „Vy- 
znavačů ginga“. Upozornili jsme na něj v Hamelice  
1973. Málokdo ví, že jeho rodokmen sahá až do dru- 
hohor. Je to jehličnan s „listy“, stojící na přecho- 
du mezi listnáči a jehličnany, které jsou starší.  
Předkové ginga žili před více než 200 miliony lety  
 tedy ve stejném věku jako dinosauři. Všechny po- 
 dobné druhy vyhynuly,jen Gingo díky své nenáročnosti  
  a odolnosti přežil do našich časů. Tato žijící  
 fosilie rostla ve třetihorách od Anglie až po Sa- 
 chalin. Největší dnes známý gingo v ČSSR je v Medné  
         okr.Povážská Bystrica: má obvod 272 cm,je  
                   30 m vysoký. Naše dva exempláře  
                   jsou proti němu zakrslíky.  
                   Strom gingo opěvovali Číňané už  
                  poč.11.stol. a používali jeho semen  
                 jako platidla. Dodnes jej uctívají  
                Japonci a Číňané jako posvátný strom,  
              který přináší štěstí. Do Evropy přišel  
            kolem r.1730. Na olympijských hrách v To- 
      kiu v r.972 dostávali delegáti sazeničky ginga  
    jako symbol přátelství mezi národy.  
     (Krásy Slovanska 4/75 – G. Runkovič)  
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Připravuje Zdeněk Buchtele 

POČÁTKY OSÍDLENÍ. 

Náš kraj byl kdysi pokryt hustými hvozdy a pralesy. Pásmo Kruš- 
ných hor spadající strmě do údolí Ohře i výrazně zvlněný terén  
oblasti nedávaly příznivý předpoklad pro husté a trvalejší osíd- 
lení v pravěku. Ojedinělé tlupy lovců však pronikly za zvěří i  
do této krajiny již v paleolitu (starší době kamenné). Nejno- 
vější archeologické výzkumy objevily tu (Třebeň, Jindřichov,  
Tašovice-Starý Loket) kamenné nástroje pravěkých lidí lovalloisko  
mousteriérského stupně. Nástroje tohoto typu používal předchůdce  
dnešního člověka – člověk neandrtálský, žijící v poslední době  
meziledové a na počátku poslední doby ledové asi před 100 000 až  
70 000 lety. 
K intenzivnějšímu osídlení došlo v mesolitu (střední době kamen- 
né) asi před 9 000 lety a později, když se neolitický zemědělec  
vzdal kočovného života a usadil se na půdě,kterou obdělával (neo- 
litická sídliště v Dalovicích, Čankově, v Dolnici, ve Střížově,  
a na Podpořansku v Běsně,Blšanech,Chotěbudicích,Kryrech apod.).  
Technika výroby nástrojů a materiál se zdokonalují. Člověk ob- 
jevil kov, který se dal kováním a tavením snadněji zpracovávat  
než kámen nebo kost. Nestarším kovem byla měď, cín a jejich sli- 
tina,bronz. Měď i cín se vyskytovaly na Karlovarsku,zvláště cínu  
bylo dostatek. Proto z doby bronzové pochází většina dosud na- 
lezených předhistorických památek (šperky, zbraně, keramika i  
předměty denní potřeby). 
Hornictví a slévačství vyžadovalo již určité zkušenosti a schop- 
nosti a to vedlo k určité nadřazenosti a zámožnosti některých  
jednotlivců. Rovněž vzrůstající obchod napomáhal nejen k rozši- 
řování styků mezi vzdálenými oblastmi, ale k postupnému rozvrst- 
vování společnosti. To vidíme i na hrobech z té doby. 
Zvláštní pozornosti z pravěkých kultur si zaslouží kultura l u- 
ž i c k á  lidu popelnicových polí. Tento lid zanechal v popiso- 
vané oblasti řadu sídlišť a pohřebišť s vysokým stupněm civili- 
zace. V 1. polovině posledního tisíciletí před n. l. pronikla pak  
na Karlovarsko kultura k n o v í z s k á  a s ní i znalost že- 
leza. Mění se výrobní prostředky a s tím i společenská struktu- 
ra. Z té doby jsou výšinná hradiště např. v Hradci u Kadaně,  
na Vladaři u Žlutic, na Velichově atd. 
V rozkvětu železné doby v 6.-5. stol. před n. l. se tavila ruda  
v jednoduchých pecích, vytápěných dřevěným uhlím; získávalo se  
měkké kujné železo s malým obsahem uhlíku. Kováři tvárnili toto  
železo za studena v tenké plátky, dávali jim žádaný tvar a pak  
je v ohni svářeli. 
Nejvýznamnější, s l o v a n s k é  osídlení nastává v 5.-6. stol.  
n.l. Kmeny postupovaly od severovýchodu k pramenům Ohře. Časem  
se tu vytvořily tři samostatné celky: CHEBSKO (původně sahající  
až k vodnímu předělu v bavorských Smrčinách na rozhraní mezi  
Ohří, Nábou, Silou a Mohanem), SEDLECKO (v okolí Karlových Var  
s kmenem Sedličanů, o kterém se píše i v zakládací listě 
pražského biskupství r. 1086), a LUCKO (později Žatecko, Kadaň- 
sko a Podbořansko). 
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Slovanský lid se soustřeďoval převážně do povodí Ohře,  
žil životem zemědělců a pastevců, ovládal výrobu nástrojů i  
zbraní z kovu. Se vzrůstem populace rozšiřoval svá sídla  
do lesů ve vyšších polohách v Doupovských horách, ve Slavkov- 
ském lese a na Tepelské plošině. Nemalý význam pro život slo- 
vanských kmenů měly obchodní cesty. Vysloveně slovanský ráz  
místních názvů osad, řek, potoků, vrchů ukazuje, že slovanské  
osídlení sahalo daleko na západ, za dnešní státní hranice.  
Od 9.stol. s expanzí francké říše přichází sem cizí živel a  
od poloviny 12.stol. postupuje nová kolonizace od západu. 

Podle Z.Birnera. -zb- 

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO Hameliky o pístovké události mělo širší ohlas.  
Přihlásila se ještě řada pamětníků, z nichž ty nejvzácnější,  
bývalé „pístovské“ vězně, tedy ty, kteří přímo zažili tragický  
pochod, jsme přivítali 19 dubna na Pístově a projeli s nimi  
celou trasu pochodu smrti od Dalovic až do Boru u Tachova.  
A tak 20. dubna 1975, přímo 30 let od nocování ve Vlkovicích,  
poklonili se soudruzi památce svého druha Rud.Blažeje,ubité- 
ho sadisticky při pokusu o útěk v úžlabině za tratí ve Vlko- 
vicích,dále svého druha Josefa Dobrnického,který zemřel u Karl.  
Varů a Miloslava Janotky, zastřeleného 22. dubna na pocho- 
du mezi Planou a Tachovem – nejmladšího (18 let) a nejmilej- 
šího druha mezi českými vězni v táboře. Bylo leccos upřesně- 
no, po této stránce se autor omlouvá, že nemohl včas zpracovat  
paměti českých vězňů; číslo bylo nutno vydat v termínu. Splni- 
lo však svůj účel a bude jen otázkou volby formy, jak doplnit  
studii vzpomínkami dalších pamětníků a přímých účastníků po- 

chodu. -rš- 

PŘIPOMÍNKA k sítinskému hrobu 11 sovětských zajatců v Hamelice  
čís.7 je už historií. Místo bylo pietně upraveno,postaven mra- 
morový náhrobek a celé řešení pomníku je velice kultivované.  
Nápisu však musí historici odpustit omyl v datu, neboť Sověti  
zemřeli v březnu a nikoliv v dubnu 1945; a dále to, že vypadlo  
z původního nápisu „sovětští“, ačkoliv je přece prokázáno, že  

šlo o transport sovětských zajatců. 

KOMÁŘÍ RYBNÍKY byly cílem naší nedělní výpravy. Jsou jednou  
z četných zajímavostí ve Slavkovském lese. Ticho lesů tu ruší  
pouze hukot přepadajících vod z prvého rybníka. Zastihli jsme  
je jako oazu klidu,pohody ale i ještě chladu,který ocení spíše 
červencoví turisté. 

25.květen 1975 – je předběžný termín pochodu po Dlouhé Stoce našeho krouž- 

ku. Realizace bude závislá na přízni počasí. 

HAMELIKA – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku  

a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu  

zdravotníků Zdeněk Chábera. Připravili a do čísla přispěli: Ing Richard  

Švandrlík, Zdeněk Buchtele, Vladimír Šindelář. Deváté číslo III.ročníku  

vyšlo 12. května 1975. Vychází jako občasník. 


