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(Historická studie) 

Před třiceti lety končila válka. Nejstrašnější válka  

jakou lidstvo zažilo: přepočítáno na ten nejdražší materiál  

– lidské životy – vyžádala si 50 milionů obětí. Nejvíce po- 

stihla Židy a národy slovanské, označené Hitlerem jako rasy  

„méněcenné“ – Sovětský svaz ztratil 20 milionů, Polsko 6 mi- 

lionů, Jugoslávie 1,7 milionů lidí. Ale čísly nelze vyjádřit  

utrpení a muka prožitá na frontách, ve vězeních a v koncen- 

tračních táborech. 

Před třiceti lety končila válka a v předvečer míru umí- 

rali lidé, kteří přežili utrpení života v koncentrácích, bití  

a týrání u výslechů a nyní se stali nepohodlnými svědky zvěr- 

stev nacistů. Vyhnány do transportů smrti, o hladu, zimě, v ne- 

moci, táhly krajem lidské trosky; cestou řídly jejich řady -

nacisté se na nich mstili za porážky na frontách války, kte- 

rou sami vyvolali. Osvětimské vyhlazovací továrny spolu  

s transporty smrti v roce 1945 - to jsou nejtemnější a nej- 

děsivější stránky nacismem vepsané do dějin moderního člo- 

věka 20. století. 

Nedaleko Pístova – pouhé tři týdny do konce války – skon- 

čilo svou životní pouť na pochodu smrti 66 vězňů. Při pátrání  

po faktografii o tragické události shromáždili jsme do této  

chvíle řadu materiálů, které předkládáme s cílem přispět k ob- 

jasnění celého případu.
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POCHODY SMRTI 
Rok 1944 končil pro nacistické Německo katastrofou.  

Z východu i ze západu postupoval a spojenecká vojska a blíží- 

cí se fronta nutila nacisty likvidovat koncentrační tábory  

a ničit stopy svého barbarství. Nacisté nestihli dokončit  

plánovanou likvidaci “méněcenných“ ras. Museli urychleně ni- 

čit plynové komory věznice a krematoria. Ale bylo nutno zba- 

vit se také svědků svých zločinů - vězňů. Těmto vězňům při- 

pravili nacisté utrpení mnohem hroznější, než bylo živoření a  

nejistota života v táborech. Lze říci, že transporty smrti vy- 

vrcholily zločiny nacismu za války. 

Pochod smrti – děsivá hra o život, ve které měl vězeň  

ukázat‚ kam až dokáže živý tvor zmobilizovat své fyzické síly  

– unaven, bez otravy, nemocen, vyčerpán, zesláblý zimou. Kdo o- 

chabl, kdo neměl sil udržet se v pochodu, byl surovými strážci  

SS zastřelen, dobit. Jaká jsou hranice lidské vůle a zoufal- 

ství? A jaké hranice lidské bestiality? 

Pochody smrti trvaly dny a týdny za tehdy mrazivého  

jara se sněhy a vánicemi. Nocovalo se většinou pod širým ne- 

bem, v chatrném trestaneckém oblečení, s minimálními dávkami  

potravy. Podle odhadů nepřežila tyto transporty více než po- 

lovina vězňů. V příkopech u cest, kudy transporty procházely, 

zůstávaly vyhublé, zmrzlé a zohavené mrtvoly. 

Počet obětí těchto transportů nebude nikdy přesně zjiš- 

těn. Vždyť neznáme ani všechny trasy pochodů. Po válce bylo  

jen v Čechách odhaleno na 130 hromadných hrobů a exhumováno  

4 630 obětí. Ty, které leží na odlehlých a opuštěných místech,  

nebudou už objeveny (1., 2.). 

Nalezené hromadné hroby vydaly po válce při exhumaci 

svědectví o surovosti nacistů. Vězňové zemřeli následkem ne- 

uvěřitelné sešlosti, naprostým vysílením organismu, smrtí hla. 

dem či zmrznutím; třetina z nich byla ubita nejčastěji roztříš- 

těním lebky či ranou do týla. Mrtví byli zahrabáni do mělkých  

jam bez označení, bez zápisu jména a proto také totožnost mrt- 

vých vězňů bylo velmi obtížné až nemožné zjistit. Nejvíce hro- 

madných hrobů bylo v západních Čechách, kudy procházely trans- 

porty koncem války, když nacisté vyklízeli překotně koncentrač- 

ní tábory před spojeneckými vojsky v sousedním Německu. (1.). 

Všude v okolí Mariánských Lázní leží oběti transportů  

smrti: v Teplé (18 obětí), v Bečově (31 obětí), u Čisté ve  

Slavkovském lese (10 obětí), v Sítinách (? obětí), v Chodové  

Plané (6 obětí), v Boněnově (1 oběť)‚ v Plané (16 obětí), ve  

Žluticích (13 obětí), v Mnichově (6 obětí), v Pístově (66 obě- 

tí), ale i v Úšovicích (37 obětí) a v Mariánských Lázních (70  

obětí), atd. (Lit.2.) Tyto nevinné oběti prošly na konci své- 

ho života, před svou smrtí, strašlivými útrapami, a nezapomeň- 

me, že právě ony za války představovaly tu nejaktivnější a   
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údernou složku porobených národů, která se pozvedla k odporu  

proti fašismu. Zaslouží si proto plnou úctu a pietu i po 30  

letech nemluvě o tom, že podle mezinárodních dohod máme po- 

vinnost stejně jako ostatní státy řádně pečovat o hroby obě- 

tí války. 

Pístovská mohyla obětem války na pístovském hřbitově je  

pečlivě udržována chodovoplánským MNV, kam dnes katastrálně  

patří, a vytvořila se tu, ještě v období býv. mariánskolázeň- 

ského okresu, tradice každoročních pietních slavností v době  

výročí události, spojená s šátkováním pionýrů a s manifesta- 

cí proti válkám - v předvečer květnových oslav. Letošní vý- 

roční manifestace má se konat 26. dubna 1975. 
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KONCENTRÁK FLOSSENBÜRG 
Mrtví, kteří leží na pístovském hřbitově, pocházejí z po- 

chodu smrti‚ který mířil z Lengenfeldu do koncentračního tábora  

Flossenbürgu, do kterého příslušeli. Proto si připomeneme i  

prostředí tohoto koncentráku. 

Koncentrační tábor Flossenbürg vznikl v r. 1937 pouhých  

7 km od československých hranic, původně pro 5 000 vězňů.  

V dubnu 1945 bylo zde však 16 – 17 000 vězňů. Zahynulo zde  

na 73 000 vězňů (lit.2.). Flossenbürg měl ovšem řadu pobočných  

táborů. Jen na našem území to bylo 10 větších táborů jako Sva- 

tava, Holýšov, Ostrov nad Ohří, Richard u Litoměřic atd. Pracov- 

ní tábor Lengenfeld ve Vogtlandu (jihovýchodně od města Zwickau)  

byl jedním z pobočných táborů Flossenbürgu. 

Život ve Flossenbürgu popsal lékař Vladimír BÖHM v člán- 

ku „K.L.Flossenbürg – koncentrák domažlických“ (lit.4.), kte- 

rý tak nazývá proto, že zde byla vězněna většina domažlických  

zatčených. Jeho vzpomínky začínají příchodem do tábora v roce  

1940, kdy prvně spatřili vězně - návrat pracovního komanda  

vězňů z kamenolomu: 

„... vyhublí,do tmavě hněda opálení roboti,.. většina z nich má krvácející 

rány v obličeji, rozedrané a krví prosáklé obvazy na lebkách,vyhaslé,vpadlé 

oči. Vzadu nesou mrtvé... Někteří z nás omdleli při této podívané...“ 

Z Böhmových vzpomínek vyjímáme některé pasáže: 

„... první večer v táboře: večer vidíme z okna, jak se člověk šplhá na drá- 

těný plot. Padly dvě rány z pušek, člověk se křečovitě drží ostnatých drátů,  

svíjí se a vyje bolestí. Teprve po několika minutách se hroutí. Ptám se sou- 

seda,Vídeňáka,proč ten člověk chtěl utéci,vždyť každý pokus o útěk musí skon- 

čit ranou ze strážní věže. „To není pokus o útěk, to je jediná cesta z tohoto 

pekla - smrt.“ – „Podařil se někomu útěk z tábora ?“ – „Až to uvidíš, jak je 

to zařízeno, uznáš, že každý útěk musí končit nezdarem - spolupráce lidí z o- 

kolí znemožní všechny zoufalé pokusy o útěk. A pak, každý vězeň si to roz- 

myslí už s ohledem na své spoluvězně. Uteče-li někdo, stojí celý tábor na ná- 

stupišti bez jídla za každého počasí tak dlouho, až je uprchlík dopaden. To  

stojí vždy řadu životů…“ 

Za útěk dvou spoluvězňů - Poláků - stáli Poláci v pozoru 42 hodin a ce- 

lou tu dobu se museli polsky modlit Otčenáš – přitom jeden z nich stál před  

nimi a rukou jim dával k tomu rytmus. Na místě zemřelo asi 15 Poláků. Když  

byl rozchod, mladí vzali na záda několik starých naprosto už vysílených vězňů  

a odnášeli je do bloku. 

... tábor byl plný kontrastů a paradoxů - na jedné straně byl dopraven  

zelený vězeň do lazaretu k ošetření z přejedení,vedle něho umíral vyhladovělý 

člověk o váze 29 kg! „Zelení“ – to byli vězňové se zeleným trojúhelníkem,  
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který znamenal tzv. zločince z povolání, červený trojúhelník nosili političtí 

vězňové,černý práce se štítící, Židé podobu hvězdy, fialový dopadení emigran- 

ti, modrý vyznavači Bible odpírající vojenskou službu. Některé přestupky se 

trestaly zařazením do tzv. štráfkomanda. Vězeň byl označen na stehně a na zá- 

dech žlutým terčem. Trestné komando pracovalo při nejtěžší práci a celý den  

v klusu. Někdy přišel vězeň z gestapa přímo do tohoto komanda. Měl-li na  

vedle žlutého terče ještě malý červený v bílém (znamení,že se pokusil o útěk), 

znamenalo to jistou smrt. I tato znamení dostali mnozí jen z příkazu gestapa. 

Tempo práce v lomech udržovalo řvaní esesáků pomocí pěstí a okovaných bot  

- ve výhni horkého slunce či v lijavcích 900 m nad mořem. Z ročního počasí  

se vnímalo jen to nepříjemné - vysušující a spalující léto, strašlivé mrazy  

v zimě. Jara tu téměř nebylo, přechod počasí byl prudký. Zvláště zima byla  

strašlivá a nejhorší holomrazy. Za takového počasí nebylo dne, abychom nepři- 

nesli na zádech alespoň deset tuhých postav,kdy vězňové - podvyživení,vyhublí, 

nedostatečně oblečení, bez vrstvy podkožního tuku, neměli již z čeho vyrábět 

teplo pro své tělo,neměli síly na zrychlený pohyb,padali a znovu vstávali k prá- 

ci a stáli tak dlouho, až ztuhli. Byli doneseni do revíru a naházeni na hromadu. 

Z řady ubohých jsme vybírali ty, u nichž byla nějaká naděje na záchranu. Poně- 

vadž nešlo o pravé zmrznutí, nýbrž prostydnutí celého organismu (teploměr nikdy  

u nich nevystoupil nad 35°C!), dělali jsme pokusy, pokud měl pacient polykací  

reflex a ještě reagovaly zorničky tím, že jsme dávali teplý slazený čaj a za- 

balili do dek a do tzv. tunelu se žárovkami. Někdy i po 5-6 hodinách zůstávalo  

tělo ledové... Z deseti sotva jeden přežíval noc. Většinou nevydali ani hlasu,  

někteří jen mručivé steny. Všechny svaly měli ztuhlé. Narovnat údy nebylo mož- 

no ani násilím. 

Pobyt v lazaretu byl zdánlivě vábný - byly tu pokusy o sebezranění - 

povětšině vložení ruky nebo nohy pod jedoucí naložený vozík. Končilo to ampu- 

tací a zařazení do pracovního tábora „mrzáků“ a starců. „Šikovný“ úraz při  

práci byl středem závisti. Bolest z rány neuměle prováděné operace a amputace,  

to všechno bylo vyváženo vědomím: ležím na posteli, nemusím do práce, ujdu bi- 

tí...! Chudáci, netušili, že je čeká „odšpricování“ benzinem, hydrogenem nebo  

evipanem. Mrzáci neměli pro nacisty ceny. Stejně tak nebezpečné bylo přijít  

do koncentráku s nápadně zlatým nebo platinovým chrupem - také to znamenalo  

brzkou smrt. Zlaté korunky a můstky byly mrtvým, někdy už i umírajícím vyrvány  

z úst a přišly do pokladny SS… 

Následky omrzlin i nejtěžšího stupně se snětí končetin sužovaly vězně od 

zimy do zimy. Zvláštní chorobou byla tzv. německá nemoc. Postihovala bez výjim- 

ky jen vězně německé národnosti. Počínala horečkami až 41°C a vyklenutím jamek  

nadkličkových , nedělala rozdílu, naopak spíše si vybírala dobře živené prominen- 

ty a končila neúprosně smrtelně zhnisání dutiny mezi srdcem a oběma polovina- 

mi plic. Trvala 3 týdny, nemocný scházel do hrozných bolestí v deliriu zmí- 

ral sepsí. Tak zvaná ruská nemoc, kterou přinesli do tábora ruští zajatci, byl  

skvrnitý tyfus. Z několika set ubožáků, pokud nebyli utlučení nebo popraveni,  

nezůstal na živu ani jeden. Kolem jejich bloku byl dán plot z ostnatého drátu.  

Jeden celý transport se nedostal ani na tento blok. Byli předváděni zdánlivě  

ke vstupní prohlídce. SS-lékař každého proklepal a než se nešťastník nadál,  

dal mu smrtící injekci přímo do srdce. Jídlo zredukované ještě v poměru k os- 

tatním vězňům na méně než na polovinu, bylo kladeno jen na práh bloku. Obětí  

skvrnitého tyfu se stal i Moravák, doktor Parma, který se dobrovolně přihlásil  

za tlumočníka na ruský blok a po několikadenní agonii zemřel, oplakáván ruský- 

mi vězni, pro něž byl bohem, ne obávaným, ale milovaným. Velmi vzácné byly angi- 

ny. Zato tuberkuloza řádila, zvláště rychle jí podléhali lidé z rovin, od moře a  
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z jižních krajin. Omrzliny různého stupně byly početné. Nezapomenu nikdy na 

choromyslného vězně z Polska, který při příchodu do revíru při zamávání paže- 

mi ztratil dva; prsty, zachvácené snětí, které mu doslova ulétly. Aby došlo  

k tak značným omrzlinám, bylo zapotřebí dvojího: sešlost tělesná a hlavně  

sešlost duševní, apatie, úplné zblbnutí, ztráta inteligence. Kdo došel v tá- 

boře až na úroveň tvora‚ kterému se tu říkalo „k-retin“‚ tomu nebylo pomoci.  

Duševní odolnost zmizela a s ní i jediná opora. Vězeň klesal stále hlouběji,  

objevil se rozpad povahy, zánik altruismu, chudák, předtím i čestný počal krást 

spoluvězňům chléb. Následovaly tresty od výprasku, vězení, temnice až po pově- 

šení na kůl za ruce na zad svázané. Většina vězňů trpěla hladem, ale jen kreti- 

nové nebo ti‚ kteří byli na cestě se jimi stát‚ jedli shnilé brambory‚ zkažené  

odpadky z kuchyně, hlízy kořenů stromů, vykopávali dávno zakopané kosti na sme- 

tišti a vycucávali z nich zbylý morek a zbytky shnilého masa. To vedlo ke  

střevním katarům a následovaly epidemie úplavice. Většinu vězňů i tělesně 

sešlých, podařilo se i omezenými léčebnými prostředky zachránit - kretina však  

nikdy. Jeho rozumové brzdy selhaly a ubožák se řítil do záhuby. Nevydržel  

svou vůlí odepřít si věc zakázanou - jídlo. Žravost, zvířecí nenasycenost zví- 

tězila, ač viděl kolem sebe umírat sobě podobné…“ 

V koncentračním táboře Flossenbürg byl po válce odhalen náhrobek, ozna- 

čený čs. státním znakem, který nese nápis: „Aby se zrodil svět lidštější nelid- 

sky zde zahynulo 3 784 Čechů.“ 

Rok od roku se zacházení s věz- 
ni horšilo. Počátek roku 1945 pře- 
svědčil i nacisty, že porážka Němec- 
ka na frontě je neodvratná. Dne  
14. dubna 1945 vydal Heinrich Himm- 
ler rozkaz velitelům koncentrač- 
ních táborů Flossenbürg a Dachau:  
„Předání nepřichází v úvahu. Do  
rukou nepřítele nesmí padnout ani  
jeden živý vězen.“ Zbavit se však  
takové masy očitý svědků bylo  
velmi obtížné. Proto esesáci vy- 
vedli desetitisíce vězňů bez jídla  
a oblečení z táborů: “Křížem krá- 
žem, z jednoho koncentračního tábo- 
ra do druhého, často však úplně bez  
cíle, bez organizace a řádu prochá- 
zely tehdy ještě neosvobozeným úze- 
mím Německa a jím okupovaných států  
v mrazivých měsících roku 1945 sku- 
piny nemocných,hladových,nedostateč- 
ně oblečených ubožáků, kterým bylo  
souzeno v předvečer svobody zemřít.  
Zmírali mrazem, hladem, dobíjely je  
pušky esesáků. Trasy pochodů byly  
vroubeny hroby obětí.“ (Lit.2.) 

Ve dnech 18.-20 dubna 1945 vy- 
dalo se na smrt 16 000 vězňů z Flos- 
senbürgu. V té chvíli mířil naopak  
do Flossenbürgu z Lengenfeldu, Zwickau aj. transport vězňů a  
právě procházel Vlkovicemi – opravdu pochod bez smyslu a cíle. 
Jedině rychlý postup spojeneckých vojsk na všech frontách za- 
chránil tisíce vězňů určených k likvidaci na pochodu. 

  



8  

PÍSTOV PŘED 30 LÉTY 
Starý P í s t o v, pradávné poutní místo slovanského  

ještě lidu, ležící na okraji Tepelské vrchoviny vysoko nad  
rybníkem Regentem, jakoby, závětří dění světa, zapsal na  
samém konci druhé světové vilky pohnutou kapitolu do své 
historie. 

V měsíci dubnu 1945 ustupovaly zbytky německých vojsk 
chvatně a neuspořádaně před Američany, kteří stáli u Chebu. 
Silnice byly naplněny uprchlíky, pěšími i jízdními, ze zápa- 
du i z východu, jednotlivci i skupinami. V našem kraji se  
křižovaly cesty těchto lidí, prchajících bez cíle s jedinou  
myšlenkou - na svou vlastní záchranu. 

5. května 1945 nastoupila k útoku do západních Čech  
vojska 1. a 3. americké armády, která dosud stála v Bavorsku.  
Fronta se blížila od Broumova, Tří Seker a na kopci nad Pís- 
tovem (Němci tomuto vrchu říkali Horaberg) se zastavil ně- 
mecký tank a pásové vozidlo (lit.5.). Vyskákali z nich ně- 
mečtí vojáci a urychleně začali budovat obranné postavení.  
Měli odtud dobrý rozhled na celý prostor kolem Regentu až  
po silnici Trstenice—Chodová Planá. Z tohoto postavení za- 
čali ostřelovat kolony amerického vojska přijíždějící a po- 
stupující po silnici u rybníka Regent. (Není jisté, zda v té  
chvíli nebyla ještě v činnosti protiletadlová baterie na vr- 
chu Pastvina (Kuhleiten) mezi Dolním Kramolínem a Holubínem.) 

Nebezpečná střelba z německých pozic nad Pístovem při- 
nutila Američany obrátit pozornost tímto směrem. Od Regentu  
viděli, siluetu pístovského kostela a vesnice a tak se domní- 
vali, že centrem odporu je toto místo. Začala příprava útoku  
na Pístov. Nejprve sem zaměřili dělostřeleckou palbu. Padly  
první granáty: na dům čp.9, na dům čp. 13 a na dům čp. 5. Další  
tři granáty zasáhly kostel: dva z nich střechu a třetí pro- 
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razil stěnu u hlavního vchodu do kostela a zničil hlavní  
ambitovou fresku P. Marie se škapulířem z 18. století. 

Ve vsi vypukla panika. Byli tu jen starci, ženy a děti,  
- mužská část vesnice byla na frontách. V té době neměli  
ještě němečtí civilisté v rukou ani vojenské zbraně, jen  
lovecké pušky, kulovnice. Ale na obranu nikdo nepomýšlel. 

Zatímco němečtí vojáci na kopci neustávali ve střelbě,  
jakási žena, Marie Schneiderová ze vsi z čp. 2 sebrala pro- 
stěradlo a za střelby na kostel vyběhla po úzkých točitých  
schodech na věž kostela a vyvěsila v okně věže bílé prostě- 
radlo na znamení‚ že se Pístov vzdává. Tím v posledním okam- 
žiku zabránila zničení vesnice a zároveň zachránila pro bu- 
doucí časy vzácný kostel sv. Bartoloměje. 

Američané zastavili střelbu a obrátili se z hlavní sil- 
nice směrem na Pístov. Domnívali se asi, že je tu větší sou- 
středění německého vojska. Vnikli do vsi od jihu, prošli Pís- 
tov a protože němečtí vojáci na kopci nevěděli nic o tom, co  
se mezitím děje ve vsi a pálili dál, toto hnízdo odporu zlik- 
vidovali. Ještě na podzim roku 1945 tu stály dva vraky - tank  
a pásové vozidlo zn. Hackel. Miroslav Kočí (5.), tehdy jako  
chlapec, vzpomíná, že si sem chodili hrávat a bylo tam ještě  
několik plných dělových nábojnic, z nichž jako kluci vybírali  
trubičkový střelný prach a tropili neplechu. 

10. září 1945 přicházejí na Pístov první Češi - Václav  
Kočí se synem Vladimírem. Přijeli z vnitrozemí nejprve do Ma- 
riánských Lázní, aby se informovali o možnostech osidlování  
na zdejším okrese. Komunista Václav Kočí byl pověřen funkcí 
předsedy Místní správní komise pro Pístov s osadou Martinov.  
Na Pístově si vybral k osídlení usedlost čp.9. Vrátil se se 
synem domů a zanedlouho přijela rodina s nákladním vagonem  
na nádraží do Plané. Odtud nastalo stěhování na Pístov. Paní  
Kočí (6.), která přijela na Pístov první‚ vypráví‚ jak k ní  
Němci přicházeli, rozmlouvali jí úmysl usadit se zde i vyhro- 
žovali, že tu nemá co dělat a že to není její majetek. Proží- 
vala chvíle strachu, zamkla se do pokojíka a uplakaná čekala  
na ostatní - bála se, že je už neuvidí. 

Při přechodu fronty místem dostaly se do rukou Němců  
vojenské zbraně - samopaly‚ revolvery, pušky, pancéřové pěsti  
atd. První akcí ve vsi bylo proto odzbrojení německých oby- 
vatel. Václav Kočí jako předseda Místní správní komise svo- 
lal Němce na dvůr čp. 9 a nařídil, aby neprodleně odevzdali  
zbraně ukryté doma či jinde. Skutečně se sešlo značné množ- 
ství zbraní, ale přesto i později nacházeli Češi zbraně ukryté 
na různých místech, např. ve zdi kostela nebo v okolních lesích; 
stejně nacházeli v houštinách ukryté balíky látek, různé kon- 
zervy apod. 
 

1) Často se mylně uvádí,že na věži pístovského kostele měli Němci kulometné  

hnízdo. To se zřejmě domnívali i Američané - díry po jejich střelách na  

severní straně věže kostela jsou památkou na chvíle na konci války. 

  

1) 
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Postupně přicházeli další čeští osídlenci a obě obce  
(Pístov a Martinov) se počešťovaly. První schůze Místní správ- 
ní komise se konala v říjnu 1945 v domě čp. 2 ještě se zbraně- 
mi v rukou a se staženými okny. Ale už 28. říjen 1945 byl tu 
slavnostní. Čeští obyvatelé se shromáždili před budovou čp. 2,  
kde byla kancelář MSK, a svorně při vztyčování československé  
a sovětské vlajky zazpívali hymnu Kde domov můj. Slavnost se  
konala za povinné účasti německých obyvatel. Byla to dojemná 
scéna v těchto napjatých poměrech a ani tato chvíle se neobe- 
šla bez německé provokace. Sedmnáctiletý Otto Heidl z Dolního 
Kramolína, který ještě s jedním německým výrostkem vztyčoval  
vlajky na stožár, utřel si před německým publikem provokativ- 
ně nos o naši vlajku. Jeden z Čechů toto spatřil a jakmile  
obřad skončil, chytl ho a dostal co proto. (5.) 

 

 
 
Hlavní literatura: Věra VALENTOVÁ „Z dějin bojů proti okupantům 
(1.)  v západních Čechách – Pochod smrti v Pístově“ 
 1965 
(2.)  Irena MALÁ - Ludmila KUBÁTOVÁ „Pochody smrti“ NPL Praha 

1965 
(3.) Růžena BUBENÍČKOVÁ - Ludmila Kubátová - Irena Malá „Tá- 

bory utrpení a smrti“ Svoboda Praha 1969 
(4.) Sborník „Život za pravdu“, kolektiv autorů uspořádal  

Josef Hofmann, Svoboda Most 1949 
(5.) Z vyprávění Miroslava KOČÍHO z Mariánských Lázní (syna 

Václava Kočího), 1974 
(6.) Z vyprávění Anny KOČÍ z Mariánských Lázní (vdovy po Vác- 

lavu Kočím), 1974 
(7.) Z vyprávění s.J.NOVÁKA z Dolního Kramolína, 1975 
(8.) Z vyprávění Josefy ZÍKOVÉ z Pístova, 1975 
(9.) Z vyprávění Josefa ČEČILA z Mariánských Lázní, 1974 
(10.) Z lázeňského časopisu „Mariánské Lázně“ čís. 10 z 9.5. 

1946, str.7 
(11.) Zpráva Josefa Vorla z Kralovic, 1975 
(12.) Vladimír SLONEK „Ten který přežil“ článek v příloze 

plzeňské Pravdy 9.11.1974 
(13.) Ze vzpomínek p. Věry VAŇKOVÉ z Mariánských Lázní, 1966 
(14.) Z vyprávění Františka SMÍŠKA z Mariánských Lázní, 1974 
(15.) „Mariánskolázeňský list“ čís.7/1946 str.7 
(16.) Materiály krajského archivu SPB v Plzni 
(17.) „Fašistické koncentrační tábory a věznice na území 

Československa za druhé světové války“ SPB Praha 1964 
(18.) V.KRÁL „Zločiny proti Evropě“ Praha 1964 
(19.) G.HAJČÍK - J. VOLEJNÍK „Nezapomínáme“ Fakta a data o pa- 

mátných dnech a událostech boje proti fašismu, Praha  
1956 

(20.) J. FIALA „Pracovní nasazení válečných zajatců v Sudetech 
se zvláštním ohledem na Karlovarsko od vypuknutí války  
v září 1939 do bitvy u Stalingradu v roce 1943“ in Mi- 
nulostí západočeského kraje, Plzeň, 1966  

 

  

Literatura

: 
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OBJEV HROMADNÉHO HROBU 
Postupně přicházeli do obce další Češi, vznikaly první  

spolky a sdružení. Předseda MSK Václav Kočí, náruživý nimrod, 
byl u zrodu zdejšího mysliveckého spolku. Jednou večer, když  
se vracel již za tmy ze schůze spolku z Martinova, spatřil  
v lese nad hřbitovem jakési mihotavé světélko. Nedovedl si  
vysvětlit, co to je, šel blíž, a když spatřil u světla mihnout 
se nějakou postavu, která pak zamířila rychlým krokem do vsi,  
pustil se za ní a ve vsi ji došel. Zjistil, že je to žena míst- 
ního kostelníka - Barbara Steinerová. Dal si ji zavolat do  
čp. 9 a vyslýchal, co dělala v lese nad hřbitovem. Uvažoval, zda  
nedává světlem někomu znamení. Ale Steinerová ho překvapila  
výpovědí. Jako zbožná křesťanka - je jí líto mrtvých, kteří  
jsou pohřbeni v lese nad hřbitovem, snad zajatci, snad uprchlí- 
ci, že prý neví - rozžíhá tam věčné světlo pro pokoj jejich  
duší. 

Václav Kočí se hned příštího dne odebral na Okresní  
správní komisi do Mariánských Lázní a vše oznámil. Přísluš- 
níci SNB zjistili prohlídkou, že poblíž hřbitova je nedávno  
vykácený kus lesa a v tomto prostoru asi 10x1,5 m je půda méně  
slehlá. Průzkum místa pak podrobně provedl št. strm. Josef Mák  
ze SNB a s. František Smíšek za OSK. Zjistili, že v důsledku  
slehnutí půdy vyčnívají ze země kousky lidských kostí. Po od- 
hrnutí drnů a kamenů se objevily pozůstatky neznámých obětí.  
Tak byla odhalena jiná, tragičtější epizoda historie Pístova  
z konce války - smrt desítek vězňů, z pochodu smrti. 

Místní Němci až do této chvíle zatajovali tento hromadný  
hrob, a i když snad mnozí o něm skutečně nevěděli, na druhé  
straně vypovídali jiní, že jde o mrtvé z transportu, který  
šel po silnici z Vlkovic do Holubína a v místech nedaleko Mar- 
tinova byl prý napaden hloubkovými letci. (1.,5.) Tak to uvádí  
i Václav Kočí v české pístovské kronice, psané po roce 1945.  
Z této kroniky se bohužel dochovalo torzo - jediný list, strany  
11. a 12.‚ avšak právě na těchto stranách je zpráva o hromad- 
ném hrobu na Pístově (7.). Kroniku citujeme na následující  
straně. 

Z torza kroniky se dovídáme, že pístovský farář Josef  
Egerer utekl do Německa (přesně 9. září 1945 po aféře v tepel- 
ském klášteře)‚ když předtím vytrhal a zničil listy z knihy  
zemřelých z let 1927-1945. Co obsahovaly tyto listy? Byl tu  
i zápis o hromadném hrobu ? Dále se dovídáme, že do hromadného  
hrobu byli uloženi i dva sovětští zajatci, zastřelení výrostky  
z HJ u Dolního Kramolína; dovídáme se i jména jejich vrahů.  
Zprávu o nesmyslném zastřelení těchto dvou sovětských zajatců  
obsahuje i zpráva Josefa Máka (viz dále)‚ která popisuje i osud  
obou německých výrostků. 
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Strana 11. 

„Některé zvláště nepřístojné případy jsou uvedeny v příloze. Jakmile se  

přistěhoval první Čech do obce‚ utekl ještě týž den německý farář Josef  

E g e r e r,který vytrhal listy z matriky zemřelých od roku 1927 do roku  

1945. Tím znemožnil, aby se zjistilo, kdo byl v té době v obci pochován.  

Zároveň s ním utekl i obchodník Arnošt E g e r e r‚ pokladník Raifassnovy  

záložny v Pístově a odnesl s sebou důležité peněžní doklady. Obec Pístov  

je jednou z těch obcí, kde leží na 60 obětí pochodu smrti, kteří tyli po- 

vražděni americkým letcem na pochodu u Martinova v době, kdy už měli svo- 

bodu na dosah a kdy už je čekaly doma mámy a děti. Na rozkaz starosty  

Mariánských Lázní nesměli být pochováni na místním hřbitově, ale byli na- 

házeni do šachty vykopané v lese u hřbitova. Dále zde byli dvěma nezleti- 

lými výrostky německé národnosti Josefem H e t z e m z Pístova čp. 20 a  

Franzem H a b l o u z Pístova čp. 13 zastřeleni dva sovětští zajatci při  

pochodu u Dolního Kramolína na řepkovém poli. Podrobněji uvedeno v pří- 

loze. V obou obcích bylo nalezeno větší množství zbraní,látek a kůže,oleje  

a benzinu. Obec Pístov byla poslední‚ která se v dubnu 1945 vzdala americké  

armádě. Jedině tím,že jedna žena německé národnosti z čp.2 – Marie Š n a j- 

d r o v á - vyvěsila bílé prostěradlo na věži kostela, byl Pístov zachrá- 

něn od úplného rozstřílení. 

M í s t n í  s p r á v n í  k o m i s e. 

Místní správní komise byla jmenována okresní správní komisí několik dnů  

po přistěhování prvního osídlence do Pístova. Předsedou byl jmenován Václav  

K o č í,rolník z Pístova čp.9 a členem komise byl jmenován Alois R i c h- 

t e r, t.č. výmlatčí dozorce. Ihned po složení slibu se jmenovaní ujali  

svého úřadu. Začátek byl velmi těžký, jelikož veškeré úřední spisy a dokla- 

dy vedení obecního hospodářství v Pístově a Martinově byly roznošeny Němci  

po všech usedlostech a mnoho z nich se vůbec nenalezlo. První schůze Míst- 

ní správní komise se konala dne 7. října 1945 za účasti dvou členů. Zápis  

z první schůze MSK v příloze.“ 

 

Strana 12. 

„Během měsíce října 1945 byla MSK rozšířena o čtyři členy a sice o Václava  

Tměje, rolníka z Martinova, Antonína V á v r u, taktéž z Martinova, Ště- 

pána F r a n k a, rolníka z Pístova a Michala V o j n a r o v i č e z Pís- 

tova čp.10. Práce MSK se soustřeďovala hlavně na dosídlení obce a odsun Něm- 

ců. 

R o k  1946. 

Počátkem roku 1946 začíná odsun Němců z okresu Mariánské Lázně. V naší obci  

probíhá odsun velmi rychle a řadíme se mezi první obce ryze České. Počátkem  

července 1946 byl odsunut poslední Němec z Pístova - hostinský Otto Würtin- 

ger. 

  

JEDINÝ DOCHOVANÝ LIST ČESKÉ PÍSTOVSKÉ KRONIKY psané Václavem Kočím 



13  

Po odchodu Němců chápou se zemědělci sami každý na svém hospodářství  

práce a velmi dobře si vedou rolníci Václav B r e j l a, Václav T m ě j  

a Vlastimil A l t m a n v Martinově. 

P o v ě t r n o s t n í  p o d m í n k y  

Jaro je velmi příznivé pro zasetí jařin, menší dešťové srážky přichází až  

koncem května a v červnu. Také ve žních je počasí velmi pěkné. Úroda je  

dobrá a zvláště seno je zdravé sklízeno. Po několika menších podzimních  

srážkách je podzim teplý a ještě v listopadu se pase dobytek. Zimní poča- 

sí je drsné, prudké západní větry, tvoří se závěje. 

K u l t u r n í  a  p o l i t i c k ý  ž i v o t  

Osvětová činnost začíná založením obecní knihovny a pořádáním slavnostních 

schůzí. Soudruh František F i a l k a zakládá místní organizaci KSČ v Mar- 

tinově. Pozvedá se též odběr Rudého práva. 

Strana KSČ vyšla ve volbách vítězně s 96 % hlasů z obou obcí. 

Konají se členské schůze a osídlenci se počínají tak blíže seznamovat. Po  

stránce náboženské je v obci převážná většina katolického vyznání. Mše se  

konají ojediněle, jelikož v obci není farář a občas dochází z Úšovic.  

Škola v Pístově zůstává v klidu, jelikož není dostatečný počet žáků. První  

dítě se narodilo manželům B o d á k o v ý m v Pístově a bylo jako první…“  

 

 

Paní Josefa Zíková (8.), která tehdy, v roce 1945, žila  
ve Vlkovicích, vzpomíná, že v téže době byly odhaleny také dva  
hroby vězňů u Vlkovic, téměř nezasypané. Od místních Němců sly- 
šela, že transport přenocoval v místech nad železničním tune- 
lem u Vlkovic. Zemřelí, snad hladem a útrapami byli prý druhý  
den ráno zakopáni místními Němci na místě, kde byli nalezeni a  
hrůzný průvod vedený strážemi SS vydal se na další tragickou  
pouť. 

O objevu vlkovických hrobů máme ovšem podrobné hlášení,  
které – i s mapkou podal vrch. strážm.Tůma ze stanice SNB  
Zádub dne 5. září 1945 na následující straně. Tůma mylně sou- 
dil, že šlo patrně o buchenwaldské vězně. Podle výpovědi Němců  
nezemřeli smrtí přirozenou, ale byli zastřeleni ranou do týla.  
V hlášení se rovněž upřesňuje velikost celého transportu podle  
odhadu německých obyvatel. 

Další zprávu o hrobech ve Vlkovicích, v Pístově a také  
prý v Martinově podával 20. září 1945 vrch. inspektor Jan Šperl. 
Na základě jeho zprávy byli ihned vyslechnuti svědkové – obča- 
né německé národnosti: vlkovický starosta Windirsch, který se  
telefonicky dotazoval, kam mrtvé vězně pochovat, dále vlkovický  
obecní sluha Johann Winter a zemědělský dělník z Vlkovic Mestl,  
oba na příkaz starosty mrtvé pochovávali u potoka, bez rakví;  
a Plescher z Martinova. Také zpráva o výslechu se zachovala  
a uvádíme ji dále. 
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Úřad národní bezpečnosti v Mariánských Lázních 

„Záznam z 18.9.1945. 

Podle sdělení různých osob byl prý v dubnu 1945 veden zdejším krajem 

transport vězňů z koncentračního tábora‚ z nichž někteří prý byli po  

cestě stráží postříleni. Mrtví byli prý zakopáni poblíže obcí Vlkovice  

- Martinov a Pístov. 

 Krim. vrch. obv. inspektor Šperl Jan, v.r. 

Zpráva dne 20.9.1945.“ 

Ve věci byli vyslechnuti tito občané německé národnosti: 

1) František Windirsch‚ starosta obce Vlkovice 

2) Jan Wintr, obecní sluha Vlkovice 

3) Josef Mestl, zemědělský dělník, Vlkovice 

4) Antonín Plescher, dělník, Martinov 

Podle výpovědi shora uvedených jsou poblíže obce Vlkovice 3 hroby,  

v nichž je pochováno 6 osob mužů (v jednom 4‚ a v dalších po jednom).  

Všichni byli usmrceni ranou do týla. 

Tito vězňové byli hnáni zdejším krajem ke konci dubna1945. Dne 20. dub- 

na 1945 dostihli obce Vlkovice, kde přenocovali pod širým nebem na louce  

pod tratí. Obyvatelé Vlkovic museli dodat slámu pro stráže SS, ale nikdo  

nesměl se k táboru přiblížiti. Tábor byl střežen stráží SS a byli v něm  

muži i ženy. Celkem jich mohlo být tři až šest set. O počtu nemůže nikdo  

udati přesných zpráv a rovněž tak ne o národnosti vězňů. Oblečeni byli  

v pruhované trestanecké obleky. Jídlo pro ně obcí nebylo vydáno. 

Dne 21. dubna 1945 ráno bylo nalezeno po jejich odchodu v okolí místa  

táboření celkem 5 mrtvol, ležících na různých místech. Všechny byly střele- 

ny ranou do týla. Starosta Windirsch hlásil toto telefonicky do Mariánských  

Lázní landratovi a krajskému vedení a žádal pokyn, jak a kam mají být mrtví  

zakopáni. – Tam, kde byli nalezeni. 

Starosta Windirsch a vedoucí místních sedláků Wurdinger vyrozuměli ve  

večerních hodinách sluhu Wintra a dělníka Mestla‚ aby mrtvé zakopali tam, 

kde je našli. Tito odvezli 4 mrtvé na ručním vozíku na určité místo pod  

obcí poblíže potoka, a jednu mrtvolu zakopali na místě‚ kde byla nalezena.  

Vše bez rakví. Asi 2 dny na to hostinský Geisinger, u něhož byl zaměstnán  

jeden Francouz, zajatec, hlásil, že tento nalezl na louce dalšího mrtvého  

– zastřeleného, který byl přikryt slámou. Ten byl rovněž zakopán na místě  

nalezení. 

Na katastru obce Martinova nalézá se jeden hrob‚ v němž jsou zakopáni  

dva mrtví, zastřelení vězňové, a obci Pístově u hřbitova bylo zakopáno  

51 vězňů, z nichž část byla usmrcena hloubkovými letci dne 21. dubna 1945  

ráno, když průvod vězňů šel směrem od Vlkovic k Holubínu. Poblíže obce Mar- 

tinova byl napaden hloubkovými letci. Někteří vězňové se rozutekli a kryli  

se v terénu. Avšak strážci SS – udánlivě Lotyši - začali z pušek střílet  

na letce. Tito se snesli ještě níže a pustili do trestanců salvy. Na místě  

zůstalo ležet 30 mrtvých vězňů a jeden esesman – Lotyš. 

  

Z VÝSLECHU NĚMECKÝCH OBYVATEL v roce 1945 
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Když však přišel na místo starosta Watzka, bylo tam 48 mrtvých.  

Stráž SS těžce raněné sama usmrtila. Watzka nalezl tam ještě jednoho ži- 

vého, kterého nechal převézt do nemocnice. Nedaleko 48 mrtvých byli pak  

nalezeni ještě 3 mrtví, zastřeleni ranou do týla stráží SS. Podle pokynů  

landrata a krajského vedení byli tito zakopáni blíže hřbitova v Pístově.  

Asi za 8 dnů bylo hlášeno, že na katastru Martinova v lese jsou ještě  

dva mrtví, zastřelení ranou do týla, ti byli pochováni na místě samém. 

Mrtvý esesman byl podle nařízení Wehrmeldeamtu pochován na hřbitově.  

Byl to Damasius Bonick,SS-Sturmann,patřící k útvaru SS-Totenkopfsturmband 

Flossenbürg.“  

Podle výpovědí místních Němců si místní úřady vyžádaly  
instrukce v Mariánských Lázních ohledně zakopání mrtvých  
z transportu. Není bezpečně zjištěno, kdo vydal rozkaz o tom- 
to způsobu zakopání obětí. Snad okresní vedoucí Amreich a  
landrat v Mariánských Lázních. Rozkaz byl udělen telefonicky,  
písemný zápis neexistuje (1.). Uvedená úřady prý nařídily  
zakopat mrtvé mimo hřbitov. Pístovští občané museli vykácet  
les nad hřbitovem 2x10 metrů. 

Mrtvý esesman SS-Strumann Damasius Bonick byl pohřben  
na hřbitově v Pístově. Prohlídka jeho pozůstalosti pomohla  
určit, kdy se tragedie udála, kde a odkud transport pocházel. 

Damasius Bonick se narodil 5.12.1895 v Keplinu, posledně  
bytem v Schmirtenau, kraj Flatow. Bonick působil od prosince  
1942 do ledna 1944 jako pomocný celní asistent v Hodoníně a  
odtud byl propuštěn. Hlásil se pak dobrovolně do služby ve voj- 
sku dne 23.5.1944 a byl dne 7.7.1944 přidělen k SS-Totenkopf- 
standarte, Sturmband Flossenbürg, pracovní oddíl Lengenfeld.  
Přes veškeré další pátrání nezjistilo oddělení státní bezpeč- 
nosti v Mariánských Lázních nic bližšího o jeho spolupracov- 
nících. Pouze ze zápisu je patrno, že velitelem pochodu byl  
SS-Sturmscharführer Roller (1.- zpráva odd. st.bezp.Mar. Lázně  
z 2.10.1945). Zápis velitele transportu Rollera uvádí mj.: 

„21.4.1945 – 15 Uhr ... durch Tieffliegerangriff  
auf der Strasse zwischen Martinau und Hollowing beim Marien- 
bad...“ 

Tím je přesně datována událost, dosti přesně místo i  
zpráva o náletu hloubkového letce či hloubkových letců. Ve  
zprávě Roller uvádí i nacionále Bonicka,zaměstnání (obchodní  
zástupce)‚adresu Franziska Bonick,geb,Trepkowski,Schmirtenau,  
Krs.Flatow.“ Následuje oznámení‚ že starostovi v Martjnově byly  
předány předměty po zemřelém a jsou jmenovitě vypsány. Pode- 
psán - Kommandoführer Roller v.r.‚ SS-Sturmscharführer (1.). 

Paní Zíková (8.) vzpomíná na vyprávění místních Němců,  
podle nichž prý esesáci začali střílet po hloubkařích, načež  
tito se vrátili a napadli transport. Podle jiné verze stříle- 
li letci jen po německém doprovodu, čehož využila část vězňů  
k útěku, byli však zastřeleni strážemi SS. Děsná chvíle hrůzy,  
když smrt přichází ze země i z nebe… Na místě zůstalo 51 
mrtvých. Byli skutečně postříleni letci ? Teprve exhumace  
ukázala hrůznost celého masakru... 
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Velitelství stanice SNB Zádub, okres Mariánské Lázně dne 5. září 1945 

Čj. 526/45 

věc: hromadné hroby neznámých vězňů ve Vlkovicích 

Oznamuji,že u obce Vlkovice,okr.Mariánské lázně, nacházejí se dva hroby 

neznámých zastřelených patrně Buchenwaldských vězňů, kteří byli zastřele- 

ni v dubnu 1945 některým ze strážných SS při transportu z Buchenwaldu do  

vnitrozemí. 

Jak bylo hlídkou SNB v Zádubu zjištěno, procházel dne 22. dubna 1945  

transport čítající asi 600 - 800 vězňů směrem ze Zádubu na Planou Vlko- 

vicemi. U obce Vlkovic transport nocoval v močálovité louce a na vyvýše- 

ných místech byly postaveny stráže SS, které vězně střežily. V noci se  

patrně někteří vězňové pokusili o útěk, při čemž byli některými ze stráž- 

ců zastřeleni. druhý den byli po odchodu transportu nalezeny 4 mrtvoly  

těchto vězňů poblíže místa, kde transport nocoval. Všichni byli zastřele- 

ni ranou do týla. Asi o 3 týdny později byla nalezena ještě jedna mrtvola,  

patrně také vězeň, a to opodál místa, kde transport odpočíval, ale pro roz- 

klad těla nebylo prý možno již viděti, zda zemřel vysílením nebo byl také  

zastřelen. 

První čtyři zastřelení byli pochováni do společného hrobu východně  

od obce Vlkovice do vlhké louky u potoka a později nalezená mrtvola do ji- 

ného hrobu, jihovýchodně od Vlkovic, rovněž u potoka pod křovím. Hroby ne- 

byly nikterak označeny, teprve po zjištění SNB byly tam postaveny kříže.  

Totožnost pochovaných vězňů nebyla dosud zjištěna. 

Náčrtek místa činu a hrobů připojuji. 

 Velitelství stanice SNB, vrch. strážm. Tůma.“ 

  

HLÁŠENÍ strážm. Tůmy z SNB ZÁDUB 
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EXHUMACE V ROCE 1946 
Události po skončení války překotně následovaly jedna  

za druhou: osídlovaní pohraničí, řešení německé otázky, od- 

chod amerických vojsk z kraje, otázky nového uspořádání stá- 

tu. Teprve v březnu 1946 bylo možno přikročit k exhumaci  

obětí na Pístově a ve Vlkovicích. O tom máme před sebou řadu  

dokumentů. Nejprve je to příkaz k exhumaci a pohřbu obětí ve  

formě oběžníku ze 14. března 1946, citovaný na následující stra- 

ně. Exhumace se konala 26. března 1946 na Pístově a 28. března 

téhož roku ve Vlkovicích. 

Jiným velmi cenným dokumentem je zpráv strážm. Josefa  

Máka o nálezu hromadného hrobu,o exhumaci a pohřbu obětí v Pís- 

tově,sice bez data,ale upřesňující nejen dobu, kdy se tragedie  

udála, ale i vysvětlující, proč se rozcházejí údaje o počtu o- 

bětí v „příkazu k exhumaci“ a v „exhumačních protokolech“ (52  

a 58). Zachoval se i originál proslovu Václava Kočího, který  

pronesl na pohřbu 26. března 194. Byl nám zapůjčen z pozůsta- 

losti V. Kočího (5.,6.) a dokresluje tehdejší nesmírné rozhoř- 

čení nad nelidským barbarstvím nacistů; je velmi cenným dobo- 

vým dokladem. Oba dokumenty dále uvádíme. Také ve svém pro- 

slovu přepisoval V. Kočí počet mrtvých z původních 52 na 58,  

neboť teprve exhumace ukázala skutečný počet usmrcených. 

Hlavní materiály jsou ovšem exhumační protokoly, jejichž 

opis se zachoval (veškeré dokumenty laskavě zapůjčil KA SPB  

v Plzni) a které rovněž uvádíme. Popisují ovšem dosti neúplně  

jednotlivé oběti, byla opomenuta u některých obětí národnost a  

vcelku není uváděna příčina smrti, kterou ovšem po 11 měsících  

bylo možno stěží určit; pouze u obětí s rozbitými lebkami či  

střelnou ranou v týle je zřejmá příčina smrti. 

Mákova zpráva hovoří o dr. Pelantovi, dr. Svobodovi a p.  

Čečilovi, kteří exhumaci prováděli. Z těchto byl dosažitelný  

pouze jediný s. Josef Čečil, bývalý úředník OSK v Mar. Lázních.  

Vzpomíná (9.) na celý postup exhumace, jejíž zápis prováděl  

“Ohledání prováděl dr. Svoboda za přítomnosti JUC Pelanta, štáb- 

ního strážmistra Purkrta z četnické stanice Vlkovice. Dále tu  

bylo 6 Němců ze sběrného tábora z Ploché dráhy v Úšovicích,  

které hlídali 4 Češi. Dr. Svoboda nejprve omyl mrtvého, pak se  

hledalo číslo vězně‚ písmeno národnosti‚ nadiktoval stručný po- 

pis. V seznamu bylo 6 obětí, které čísla neměly. Pátralo se rov- 

něž po příčině smrti. Šestnáct vězňů bylo zraněno půlcoulovými 

náboji, větší část vězňů byla nalezena s prostřelenou hlavou,  

ráže 8 mm. V jámě byla těla izolována, kdežto u hrobů u potoka 

aj. byly nalezeny jen lidské zbytky, všechny prostřelené hlavy. 

 Vypadalo to, že se vězňové rozběhli při náletu a esesmani je 

pak honili po poli – bylo to poznat na oděvu. Jeden z mrtvých 

měl v kapse plechovou krabici a v té několik malinkých bram- 

bůrků. Tato krabička byla zřetelně prostřelena půlcoulovou  
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Okresní správní komise v Mariánských Lázních.  

Čj. 6867/46 - Mariánské Lázně 14.3.1946. 

Věc: exhumace a pohřeb osob z hromadných hrobů z doby okupace. 

O b ě ž n í k  

MSK v Pístově  Redakce Mar. Lázeňského listu 

MSK ve Vlkovicích  Fě Hohler truhl. pod nár. spr. 

Všem referentům OSK  Mariánské Lázně-Úšovice 

Okresní velitelství SNB I. a II.  Ředitelství poštov.úřadu v M.L. 

Velitelství výcvikového střediska SNB  Berní správě v Mar. Lázních 

Úřadu bezpečnostního referenta v M.Lázních  Dopravnímu úřadu ČSD v M.L. 

Odbočce svazu osvob.pol.vězňů v M.Lázních  Zdravotnímu úřadu - Dr. Svobo- 

Státní dohlédací úřad Mar. Lázně dovi Mariánské Lázně 

Dle vyšetření okresního velitelství SNB nacházejí se dosud ve zdejším  

okrese u obce Pístova a Vlkovic hroby nešťastných obětí z doby okupace. Jest 

nejvýše nutné provésti exhumaci těchto těl a uložiti je pietně na půdě hřbi- 

tovní. Z toho důvodu nařizuje OSK následující: 

A. 1) Okresní velitelství SNB I. a případné pomoci O.V.SNB II. dne 25.3.1946  

 časně ráno vyšle z inter.střediska za řádné asistence do obce Pístova 

potřebný počet zajištěných Němců,kteří provedou vykopání hrobu 52 obětí a u- 

loží těla seřazeně na povrchu do té chvíle,než budou na místo přivezeny rak- 

ve.Po té budou těla vložena do rakví,ponechána v přiklopených,ale nezabitých 

rakvích buď na místě neb po dohovoření se v obci dovezeny pod nějaký přístře- 

šek. K rakvím jest přes noc postaviti stráž. V 8 hod. ráno dne 26.3.1946 do- 

staví se na místo pan okresní lékař Dr.Svoboda za účelem ohledání a recognos- 

case pozůstatků. Týž den ve 3 hod.odpoledne bude se konati pohřeb. 

   2) Stejný postup jako v budě 1. bude zachován při exhumaci těl ve dvou  

 hrobech ve Vlkovicích,kde jest celkem pohřbeno 5 obětí s tím rozdílem,  

že vynětí těl bude provedeno časně ráno dne 27.3.t.r.,ohledáni a recognoscase 

pak provedena dne 8.3.1946. 

B. MSK v Pístově se ukládá: 

1) Obstarání důstojného pohřbu. K tomu účelu budou dne 25.3.1946 z obce  

vyslány povozy k fě Hohler‚ truhlářství pod národní správou v Úšovicích, aby  

již ráno v 7 hod.byly rakve naloženy a neprodleně odvezeny na místo exhumace. 

2) Je-li v obci vhodný přístřešek, buďtež do něho po provedení exhumace  

do rakví vložená těla převezena. Přístřešek musí býti z důvodů hygienických  

někde stranou, ježto bude případně třeba při ohledání a recognoscaci těla 

znovu z rakví vyjmouti. K tomu účelu MSK opatří na toto místo 1 velký, 1 ma- 

lý stůl a 1 židli. 

3) Vyzvati veškeré české obyvatelstvo obce a osady Martinov k účasti na 

pohřbu dne 26.3.1946 ve 3 hod. odpoledne. Veškerému obyvatelstvu německé 

tamní obce a osady pak naříditi účast povinnou a zajistiti kontrolu toho, 

zda rozkazu bylo uposlechnuto. Pohřeb bude se konati dne 26.3.1946 ve 3 hod. 

odp. z místa, na němž bude provedeno ohledání pozůstatků. 

  

PŘÍKAZ K EXHUMACI ze 14.3.1946 



19  

4) Tamní obce zajistí při. pohřbu účast řimsko-kat. kněze a ihned za- 

počne s výkopem jednoho velkého hrobu, do něhož by se dalo uložiti ve 3-4  

vrstvách nad sebou 52 rakví‚ kromě toho zařídí vykopání šesti hrobů normál- 

ních pro event. potřebu pro pohřbeni těch,jichž identifikaci ze podaří zjis- 

tit. K těmto pracem buď použito tamního německého obyvatelstva. 

Náklady na rakve ponese OSK, ostatní náklady budou hrazeny s obec- 

ních prostředků. Zástupce tamní obce nechť si připraví krátkou pohřební řeč, 

kterou pronese vedle řečníka OSK. 

C. MSK ve Vlkovicích zařídí vše, co jest uvedeno v odstavci B. s tímto roz- 

dílem: 

 1. Rakve budou odebrány od fy Hohler a odvezeny na místo exhumace až  

27.3.1946 s pohřeb se bude konati dne 28.3.1946 ve 3 hod. Jest vyko- 

pati 1 velký a 2 malé hroby. 

Veřejné úřady, organizace atd. nechť umožní svým zaměstnancům účast  

na pohřbech mučedníků padnuvších pod rukama těch, kdož chtěli znásilniti a  

zotročiti svět. 

Předseda odd. č. VII:  Člen OSK jako referent: 

JUC. Emil P e l a n t, v.r.  MUDr. Karel W e i n e r, v.r. 

Za správnost vyhotovení: podpis nečitelný 

střelou z leteckého kulometu. V kapsách měli vězňové brambůr- 

ky, ale drobounké, malé; byli pohřbeni i s hnědými kameninovými 

miskami půlkulatého tvaru asi 15 cm v průměru. Boty měli roz- 

bité, nohy omotané hadry, u některých obětí nebyly boty (buď zů- 

staly v hrobě nebo vůbec boty neměly). Vybraní Němci ze sbě- 

rného tábora, mezi nimi i starosta města, který zněl vydat zákaz  

pohřbu oběti, žádali při této exhumaci těl v hlubokém rozkla- 

du příděl rumu, až nakonec odmítali dále pracovat a bylo nut- 

no je přimět násilím k poslušnosti. Po prohlídce byly oběti  

ukládány do připravených rakví, víko položeno vedle rakve. Pů- 

vodní hromadný hrob byl malých rozměrů: 1,5 m široký, 4 m dlou- 

hý a 3 m hluboký. Byl zakryt ani ne půlmetrovou vrstvou zeminy  

a kamení. Čísla vězňů se nacházela na rukávě levé ruky a na  

kalhotech ve výši stehna.“ 

Rovněž vzpomínka Josefa Čečila má - ve spojení se strohým  

zápisem exhumačních protokolů - velkou důležitost. Protokoly  

totiž neuvádějí, kolik osob bylo nalezeno zraněno půlcoulovými  

náboji z letecké zbraně. Podle věrohodné vzpomínky J. Čečila  

to bylo 16 obětí, z nichž některé byly zraněny smrtelně, jiné  

lehce. Protokoly uvedly, že 25 vězňů pístovského hromadného  

hrobu mělo buď rozbité lebky nebo střelnou ránu v týle, tzn.  

že nejméně tento počet mají na svědomí členové SS nebo Volks- 

sturmu. Exhumace ukázala, co se dělo po náletu: ranění místo  

pomoci a ošetření byli dobíjení jako zvěř, naloženi na žebřiňá- 

ky a odvezeni na pístovský hřbitov. Starosta Watzka jednoho  

ještě žijícího raněného - dle výpovědi - nechal odvézt do ne- 

mocnice v Mariánských Lázních. 
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Štábní strážmistr Josef Mák 

z SNB stanice Mariánské Lázně Benešova tř.č.504 

„Z p r á v a o nálezu hromadného hrobu u obce Pístova a o exhumaci a  

pohřbu obětí. 

Při pátráni po hromadných hrobech politických vězňů a válečných zajat- 

ců v okolí Mariánských Lázní byl příslušníky SNB stanice Mariánských Lázně  

nalezen v srpnu 1945 u obce Pístova hromadný hrob obětí nacistického běs- 

nění před skončením druhé světově války a šetřením bylo zjištěno následu- 

jící: 

Těsně před skon druhé světové války v měsíci dubnu 1945 byli vyhá- 

něni z koncentračních táborů političtí vězňové a váleční zajatci a hnáni  

v transportech smrti před postupující vítěznou armádou spojenců do nitra  

říše a Čs.republiky. Jeden z těchto transportů přišel i do okolí Marián- 

ských Lázní, který pocházel pravděpodobně podle nalezených dokladů u mrtvých 

z koncentračního tábora Flossenbürg Aussenarbeitslager in Lengenfeld i.V.  

Tento transport šel po silnici od obce Vlkovice směrem k obci Martinov a  

dále k obci Pístov, okr. Mar.Lázně. Dle ústně vyslýchaných Němců měl býti  

tento transport dne 21. dubna 1945 asi o 8.15 hod., napaden za obcí Martino- 

vem hloubkovými letci‚ při čemž prý měli být. tito vězňově zabiti. Dále prý  

při tomto náletu byl zabit jeden příslušník SS Sturmann Damasius Boniak,kte- 

rý vězně doprovázel a jehož doklady byly nalezeny na obecním úřadě v obci  

Martinově,okr.Mar.Lázně,podle nichž bylo rovněž zjištěno,že se jednalo o kon- 

centrační tábor Flossenbürg. 

Podle udáni německých občanů z obce Martinova a Pístova mělo býti usmr- 

ceno asi 50 osob a všichni byli pohřbeni za hřbitovem v lese u obce Pístova  

do společného hrobu. S nimi byli týž den pohřbeni dva ruští váleční zajatci,  

kteří byli ten den u obce Dolní Kramolín, okr. Mar.Lázně sprostě zastřeleni  

dvěma mladíky z obce Pístova jako přislušníky Volkssturmu. Tito oba mladíci  

byli v roce 1945 příslušníky zdejší stanice zjištěni a vypátráni, zatčeni a  

usvědčeni a dodáni do soudní vazby, kde se z nich jeden oběsil a druhý čeká  

na spravedlivý trest. 

Nález hromadného hrobu byl oznámen příslušným nadřízeným úřadům,aby byla 

provedena exhumace zavražděných osob z hromadného hrobu,k čemuž došlo teprve  

v měsíci březnu 1946,kdy byla nařízena OSK v Mar.Lázních exhumace pohřbených. 

Vykopáni hrobu bylo prováděno dne 25. března 1946 zajištěnými německými fun- 

kcionáři německých organizaci z internačního tábora v Úšovicích pod dohledem  

příslušník z velitelství stanice SNB v Mariánských Lázních. Ten den bylo  

vyhrabáno z hromadného hrobu 35 osob a dáno do připravených rakví. Druhého  

dne, 26. března 1946 byli vyhrabáni ostatní a přitom již od rána prováděna  

MUDr.Svobodou,okresním lékařem z Mar.Lázní akognoskace mrtvol za přítomnosti 

členů OSK z Mar.Lázní JUC.Pelanta a úředníka Čečila, jemuž připadl úkol psá- 

ti ohledací protokol. Při tom bylo zjištěno, že místo oznámených 52 mrtvých  

bylo tam ve skutečnosti nalezeno 58 lidských mrtvol, tudíž o šest více než  

bylo původně oznámeno. Dále bylo při prováděné akognoskaci zjištěno,že všech- 

ny mrtvoly mají vesměs roztříštěně lebky, což nasvědčuje tomu, že byli tito  

nešťastníci nikoliv usmrceni náletem, nýbrž že byli doslova ubiti německými  

bestiemi, když nemohli již dále jíti nebo při případném zranění náletem. U  

několika mrtvol byly v šatech nalezeny různé zápisky a korespondence a líst-  

ZPRÁVA Josefa Máka O HROMADNÉM HROBU V PÍSTOVĚ 
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ky s označením koncentrační tábor Flossenbürg, dále bylo nalezeno u mnoha  

těchto nešťastníků v kapsách nebo chlebnících brambory. Všechny tyto oběti  

kromě oněch dvou ruských zajatců, kteří byli oblečeni v uniformách, byly  

oblečeny v plátěných trestaneckých šatech s označením státní příslušnosti  

s číslem. Jde většinou o označení „P“ – Poláci, „R“ – Rusové, „U“ – Maďaři,  

„J“ – Jugoslávci, „SU“ – Sowiet union a u několika nebylo zjištěno ničeho. 

O pohřbení těchto osob nebylo nalezeno nikde žádných záznamů ani na 

farním úřadě v Pístově‚ kde byl farářem jistý nacista Egerer‚ který byl vel- 

kým přívržencem nacismu a který také po aféře v klášteře Teplá rychle zmi- 

zel do sběrného tábora a odtud do Německa. Tento farář při dotazu ohledně  

hrobu udal, že mu o tom není ničeho známo, že při tom nebyl, ježto nebyl k  

pohřbu volán a že mu také nebylo nic hlášeno. 

Po provedení akognoskace,která trvala až do 13 hodin, byl pak odpoledne  

o 16 hodině‚ když byly všechny nalezené mrtvoly dány do rakví, proveden důs- 

tojný pohřeb na místním hřbitově v Pístově. Pohřbu se zúčastnilo české oby- 

vatelstvo z okolních obcí, dále předseda Okresní správní komise Josef N ě -

m e c, příslušníci SNB z Mariánských Lázní. Jako řečník promluvil nejprve  

předseda MSK z Pístova Václav K o č í, za OSK a za Svaz osvobozených po- 

litických vězňů František S m í š e k  a z duchovních byl přítomen český  

farář z Úšovic (Till) a český převor z kláštera v Teplé, který byl rovněž  

vězněn delší dobu v koncentračním táboře a který měl velmi krásnou řeč. 

Fotografické snímky zhotovil asistující příslušník Sboru národní bez- 

pečnosti ze stanice Mar.Lázně št.strážm. Josef Mák. 

 Josef M á k, v.r. 

 št. strážmistr SNB“ 
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Mrtvola čís.1 – muž neurčitého stáří,ve značném rozkladu, tmavě kaštanové 

vlasy, v trestaneckém oděvu na levé straně kabátu trestanecké číslo U  

27520, bez dokazatelných známek násilí, ruce křečovitě sevřené v pěst. 

Mrtvola čís.2 – muž neurčitého staří, hlava oddělena od trupu, klenba le- 

beční roztříštěná, úlomky vraženy dovnitř, ruce sevřeny v pěst. Trestanec- 

ké číslo na levé straně kazajky S 10927. 

Mrtvola čís.3 – muž v trestaneckém šatě, v kapse u kalhot kontrolní lístek s 

číslem 2362, ostatní nápisy nečitelné. Číslo na levé straně kazajky tres- 

tanecké P 27486. 

Mrtvola čís.4 – muž s lebkou úplně roztříštěnou, trestanecký šat s číslem  

P 27672, červený trojúhelník. 

Mrtvola čís.5 – muž v trestaneckém šatě s rozbitou lebkou s trestaneckým  

číslem na levé straně R 26930. 

Mrtvola čís.6 – muž v trestaneckém šatě čís. U 33805, lebka proražena do- 

vnitř, na pravé straně (úst) pětičlenný můstek z umělého kovu.  

Mrtvola čís.7 – muž v trestaneckém šatě s Číslem P 27580, v levém třísle  

stopy po střelné ráně. 

Mrtvola čís.6 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 8 (..?)‚lebka roztříštěna. 

Mrtvola čís.9 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 15207, pod číslem rovněž  

našita pěticípá hvězda. 

Mrtvola čís.10 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 23569, lebka rozbita. 

Mrtvola čís.11 – muž v trestaneckém šatě s číslem U 33249. 

Mrtvola čís.12 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 15778. 

Mrtvola čís.13 – muž v trestaneckém šatě s číslem R .... - nečitelné. 

Mrtvola čís.14 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 27507. 

Mrtvola čís.15 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 27716 - lebka oddělena  

od trupu, v kapse krabička s medailonkem z Čenstochové, v kapse různé doku- 

menty,ale nečitelné. 

Mrtvola čís.16 – muž v šatech zajatce zelené barvy, hlava oddělena od trupu. 

Mrtvola čís.17 – muž v šatech válečného zajatce s písmeny SU na zádech, v 

kapse lístek s dobře čitelnými rusky psanými záznamy. 

Mrtvola čís.18 – muž v šatech zajatce ve velkém stupni rozkladu.  

Mrtvola čís.19 – muž v šatech zajatce s plnovousem, jinak nic podstatného. 

Mrtvola čís.20 – muž ve velmi značném stupni rozkladu se zlatým prstenem  

na pravé ruce. 

Mrtvola čís.21 – muž v trestaneckých šatech, střelná rána nad levým okem,  

v kapse premiové lístky z koncentračního tábora Flossenbürg. Číslo vyříz- 

nuto. 
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Mrtvola čís.22 – muž v trestaneckých šatech s vyříznutým číslem, lebka pro- 

ražena tupým předmětem. 

Mrtvola čís.23 – muž v trestaneckém šatě s vyříznutým číslem P ... - další  

nečitelné. 

Mrtvola čís.24 – muž v trestaneckém šatě s číslem R 24776. 

Mrtvola čís.25 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 27550. 

Mrtvola čís.26 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 27581. 

Mrtvola čís.27 – muž v trestaneckém šatě, roztříštěná lebka s číslem I ...44  

pravděpodobně Ital. 

Mrtvola čís.28 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 27583, červený trojúhel- 

ník. 

Mrtvola čís.29 – muž v trestaneckém šatě,střelná rána do spánku, trestanecké 

číslo R 27. 

Mrtvola čís.30 – muž v trestaneckém šatě s číslem U 27261. 

Mrtvola čís.31 – muž v trestaneckém šatě s číslem R 23625, lebka vpředu roz- 

tříštěna. 

Mrtvola čís.32 – muž v trestaneckém šatě, zaťaté pěsti, číslo P 19000. 

Mrtvola čís.33 – muž v trestaneckém šatě, zaťaté pěsti, s číslem R 74706. 

Mrtvola čís.34 – muž s roztříštěnou lebkou, trestanecký šat, číslo R 27304. 

Mrtvola čís.35 – muž v trestaneckém šatě s číslem I v zeleném trojúhelníku. 

Mrtvola čís.36 – muž v trestaneckém šatě, střelná rána v týle. 

Mrtvola čís.37 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 18729. 

Mrtvola čís.38 – muž v trestaneckém šatě, číslo nečitelné. 

Mrtvola čís.39 – muž v trestaneckém šatě v zeleném trojúhelníku I čís.47. 

Mrtvola čís.40 – muž v trestaneckém šatě s čís.27 další nečitelné, spánky  

roztříštěné. 

Mrtvola čís.41 – muž v trestaneckém šatě bez čísla. 

Mrtvola čís.42 – muž v trestaneckém šatě s čís. P 24120. 

Mrtvola čís.43 – muž v trestaneckém šatě s lebkou roztříštěnou s číslem  

41966 s červeným trojúhelníkem bez písmena. 

Mrtvola čís.44 – muž v trestaneckém šatě, lebka roztříštěna, bez čísla. 

Mrtvola čís.45 – muž v trestaneckém šatě R 23825. 

Mrtvola čís.46 – muž v trestaneckém šatě R 27635. 

Mrtvola čís.47 – muž v trestaneckém šatě, lebka na temeni roztříštěna, 

č.27597. 

Mrtvola čís.48 – muž v trestaneckém šatě bez čísla, lebka vpravo proražena  

dovnitř. 

Mrtvola čís.49 – muž v trestaneckém šatě s číslem 29011. 
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Mrtvola čís.50 – muž v trestaneckém šatě, roztříštěná lebka, čís. R 27318. 

Mrtvola čís.51 – muž v trestaneckém šatě s číslem U 26900. 

Mrtvola čís.52 – muž v trestaneckém šatě, lebka oddělena od trupu, čís. P 

27562. 

Mrtvola čís.53 – muž v trestaneckém šatě, lebka oddělena od trupu, čís. P 

27686. 

Mrtvola čís.54 – muž v trestaneckém šatě, lebka roztříštěna, čís. P27592. 

Mrtvola čís.55 – muž v trestaneckém šatě, klenba lebeční roztříštěna, č. 

27601. 

Mrtvola čís.56 – muž v trestaneckém šatě s číslem P 27614. 

Mrtvola čís.57 – muž v trestaneckém šatě s číslem U 33494, lebka vpředu 

roztříštěna. 

Mrtvola čís.58 – muž v trestaneckém šatě s čís. P 27407, lebka vpředu 

proražena.“  

 

 

 

Zpráva velitelství SNB v Zádubu, okr. Mar.Lázně z 29.3.1946, čj. 1873/46, 

sepsaná štábním strážmistrem Tůmou, cituje protokol exhumace a popisuje  

tuto exhumaci vlkovických obětí: 

„Oznamuji ‚ že dne 27. března 1946 byly v obvodu obce Vlkovice vykopány  

tři hroby se 6 mrtvolami a v obvodu Pístova na rozhraní katastru Vlkovice- 

Pístov byly odkryty dva hroby se dvěma mrtvolami. K otevření hrobů bylo pou- 

žito 6 Němců dodaných z internačního tábora v Úšovicích. 

Vykopávka hrobů byla provedena za přítomnosti člena MSK ve Vlkovicích 

Františka Krákory, za asistence št.strážm. Jana Tůmy, Františka Vohánky a  

desátníků čekatelů Jana Kalivody a Miloslava Stadlera. 

Mrtvoly byly uloženy do 7 připravených rakví, v jedné rakvi byly ulo- 

ženy dvě mrtvoly a do příštího dne uskladněny ve stodole nedaleko Vlkovic  

v čp. 14. 

Dne 28.3.1946 byla v dopoledních hodinách MUDr. Dobromilem Svobodou,  

okresním lékařem v Mariánských Lázních, za přítomnosti JUDr. Pelanta a re- 

ferenta okresní správní komise Josefa Čečila a asistence shora jmenovaných  

příslušníků SNB provedena rekognoscace mrtvol s výsledkem: 

Mrtvola čís.1 – mrtvola muže v trestaneckých kalhotách ve značném stupni  

rozkladu, lebka oddělena od trupu, v týle uprostřed jest okrouhlý průstřel  

asi 8 mm v ø‚ nad pravým okem jsou lebeční kosti vyraženy v rozsahu asi  

dětské dlaně. U mrtvoly nebyly nalezeny kromě rozpadlého čísla, na kterém 

byly znatelny jen číslice 8 a 4, žádné jiné dokumenty. 

Mrtvola čís.2 – mrtvola muže v trestaneckém šatě s číslem P 23, další ne- 

čitelné. Lebka rovněž s typickým vstřelem uprostřed v týle. U mrtvoly bylo  

nalezeno pouzdro s několika lístky, znějícími na adresáta Jana Bartoszewicze  

Nr. 23868, Konzentrationslager Flossenbürg, Arbeitslager Zwickau S.A, August  

Horch Str.  
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Odesilatelka: Hanke Karpinska, Grunewald-Waldhaus Berlin s podpisem „Toch- 

ter“. Kromě toho měl v kapse pouzdro s brýlemi a starý zapalovač. 

Mrtvola čís.3 – mrtvola muže v trestaneckých šatech. V rozkladu, lebka roz- 

tříštěna. U mrtvoly nalezen sáček s osobními drobnostmi a zapalovač. 

Mrtvola čís.4 – mrtvola muže v trestaneckých šatech, znatelných hlavně na  

kabátu, lebka má týlový průstřel. 

Mrtvola čís.5 – mrtvola muže v trestaneckém oděvu, lebka opět typický prů- 

střel v týle. Číslo nalezeno, ale v důsledku těžké hnilobné destrukce neči- 

telné. 

Mrtvola čís.6 – mrtvola muže v trestaneckém obleku s číslem P 27710 - lebka  

v pravé zadní části roztříštěna. V kapse měl kromě několika drobností obal  

od parfumu Gerta, vyrobeného v Praze. Na opasku aluminiové prsteny bez mono- 

gramů. 

Mrtvola čís.7 – mrtvola muže v trestaneckých šatech, ruce zkříženy přes 

hlavu, nápadně silné postavy, lebka rovněž typicky prostřelena zezadu,  

v kapse gumové rukavice a gumové obinadlo. U mrtvého nalezena zubní pro- 

téza horní a dolní ve zlatě. 

Mrtvola čís.8 – z mrtvoly nalezena pouze hromádka kostí, šaty jeví znatelně 

trestanecké pruhování. Lebka s typickým týlním průstřelem. 

 Št. strážm. T ů m a, v.r.“ 

U vlkovické obětí čís. 2 doklady nalezené v čitelném  

stavu jen díky tomu, že byly uloženy v pouzdře, pomohly určit  

totožnost oběti - Poláka Jana Bartoszewicze i skupinu věz- 

ňů, resp. místo odkud vyšli - z pracovního tábora Zwickau. 

Naproti tomu u pístovských obětí je pravděpodobné, že  

patřily k pracovnímu táboru Lengenfeld stejně jako jejich  

strážce Damasius Bonick. 

U mrtvoly čís. 17 sovětského zajatce - byl nalezen  

lístek: fotografie několika osob v pozadí nějaké věže. Byl  

to asi pozdrav posílaný z vlasti - ze Sovětského svazu, jak  

pomohlo určit poštovní razítko. Byla dobře patrná písmena CC,  

třetí C a P byla špatně čitelná. U obětí ruské národnosti by- 

ly nalezeny malé pěticípé hvězdičky vyřezané ze dřeva (1.). 

Z exhumace i pohřbu obou skupin obětí se zachoval po- 

měrně bohatý fotografický materiál, který je v majetku SPB  

v Plzni, s. Františka Smíška i dalších osob. 

 

Pozn. Ani odhalení strašných zločinů nacismu v roce 1945 

nezměnilo postoj zdejších Němců (vyjma části anti- 

fašistů). Všichni Němci na okrese Mariánské Lázně  

museli povinně shlédnout filmy „Osvěčim“ a „Boj o 

Leningrad“ (10.) stejně jako výstavu „Proč je ne- 

chceme.“ Po shlédnutí prohlašovali, že je to propa- 

ganda. 
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 „Vážení spoluobčané, 

shromáždili jsme se dnes na místě, místě to posvátném, abychom po 

křesťanském způsobu doprovodili a vzdali poctu 58 (52) mučedníkům - obětem 

to nacistického běsnění. Jsou to jedni z těch mnoha tisíců nešťastníků,  

kteří podstoupili nejtěžší utrpení a ponížení jaké kdy jen člověk podstou- 

pil. Tyto nevinné oběti prošedši mnoha utrpeními v koncentračních táborech  

byly v poslední chvíli, kdy nacistickému vraždění odzváněli, nuceny podstou- 

pit dalekou cestu smrti, vysíleny hladem a zimou, s rozbitými údy, a to 

jenom proto, že se nacističtí nadlidé obávali vítězných spojeneckých armád,  

které v tu dobu stále rychleji postupovaly, a osvobozovaly jeden koncentrač- 

ní tábor za druhým, aby nespatřily tyto spojené armády ty zuboženě, člověku  

již málo podobné, oběti. 

Takto putující byly po cesty vražděny, zakopávány v lesích a polích,  

mnohde tak,že těla jejich nebyla ani řádně přikryta hlínou. S údy přelámaný- 

mi byly házeny i se svými nádobami na vodu do šachet a zahazovány velkými  

kameny. Ani měkkou hlínu těmto naším bratrům nedopřáli nacisté a to asi pro- 

to, aby snad tito nepovstali a nežalovali před osvobozeným světem. Za tato  

zvěrstva nebude nikdy snad německý národ dost potrestán neb duše lidská, du- 

še slovanská nedovede vymysleti tak krutého trestání a takové bestiality.  

Taková nacistická kultura, která nemá v dějinách pamětníka. Zde nebylo  

dovolání. A nejhorší chátra pohraničních Němců čekala přímo až tyto oběti  

budou vedeny jejich vesnicemi, aby se na ně vrhala a tak jako krvelačná šel- 

ma tyto lidské stíny zde, na území naší drahé vlasti, ubíjela a zneuctívala. 

Protož občané,nikdy nezapomeňte, kdo byl vrahem našeho národa, nechť 

nikdy ani z nás ani z našeho pokolení nevymizí spravedlivý hněv vůči těmto  

barbarským Němcům, kteří by byli sebe více přitáhnuti k zemi, vstávají,aby 

vraždili znovu a ještě podlejším způsobem než před tím. Protož nevěřte je- 

jich lichocení, nedejte se zlákat jejich “mírumilovností“ a nadáváním a svá-

děním viny na svoje předáky, neb německý národ nezaslouží aby ho matka země  

nosila. 

... Sem přijďte, když budete ochabovat v odporu zde nabírejte posílení  

proti tyranu všeho lidstva - nacismu, neb tito nešťastníci - vykupitelé  

nás všech Vám to připomenou. 

Bratři, Vy musíte v této chvíli vědět, že Vás ukládají křesťansky  

k věčnému odpočinku ruce Vašich Českých bratrů. Nezapomeneme nikdy!  

Čest budiž Vaší památce!“  

 

HAMELIKA – mimořádné číslo věnované 30. výročí smrti vězňů 

z pochodu smrti dne 21. dubna 1945 u Pístova. Vlastivědné 

materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku Klubu 

zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu zdravot- 

níků Zdeněk Chábera. Připravili: Ing. Richard Švandrlík (text)  

a Vladimír Šindelář (kresby). Při sběru faktografického ma- 

teriálu pomohli pracovníci KV SPB v Plzni, František Smíšek 

z Mar.Lázní, Vladimír Mašát, a dále Josef Čečil, Miroslav  

Kočí, Anna Kočí, Josefa Zíková, J. Novák z Dol. Kramolína,  

Josef Vorel z Kralovic, Josef Jokl z Liberce a řada dalších. 

Mimořádné číslo III. ročníku vychází 10. dubna 1975. Vychází 

jako občasník. 

PROSLOV Václava Kočího, předsedy MSK, na pohřbu obětí 26. března 1946 
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HOVOŘÍ SVĚDKOVÉ 
Dlouhá léta se tradovalo, že tragedie, která se odehrála 

nedaleko Pístova, nemá přímých pamětníků - že zůstala beze 

svědků, neboť celý transport byl prý na další cestě likvido- 

ván. To dávalo možnost k různým hypotézám. Např. V. Valento- 

vá (1. na str.26) uvádí i takovou domněnku, že mohlo jít o  

malý transport, který měl pouze 60 osob a který odbočil na  

křižovatce u Martinova směrem na Pístov. Poněvadž Němci vy- 

povídali, že šlo o 300-800 vězňů, lze to vysvětlit i tak, že  

skupina z pochodu odbočila na Pístov a část šla směrem k Ho- 

lubínu. „…takové opatření mohlo být zvoleno proto, aby byl  

transport alespoň částečně zásoben.“ Byly dokonce i různé ná- 

zory na místo, kde se událost přihodila, Valentová (1.) uvá- 

dí jako místo napadení letci silniční úžlabinu nad Pístovem,  

300 m od hřbitova. 

Také autor této studie vycházel z představy‚ že nežije  

již žádný pamětník události a tím více byl překvapen článkem  

„Historie hrobu varuje“, ve kterém vypisuje své svědectví Jo- 

sef J o k l, jako přímý účastník tohoto transportu, napadené- 

ho na planině nad Holubínem dvěma americkými letci. Jde o člá- 

nek v Hraničáři Cheb čís. 15/III. z 10. dubna 1962. Josef Jokl  

po letech navštívil místa, kudy transport procházel i místo  

padlých soudruhů a byl zklamán, když mu místní občané v Pís- 

tově, Kuchař ani Lepej, nemohli říci, o jaký hromadný hrob na  

hřbitově jde (7.). Obrátil se proto na SPB v Plzni s prostou,  

aby tento pomohl udržovat důstojně hrob jeho soudruhů. V roce  

1965, u příležitosti 20. výročí tragické události, byla pak  

slavnostně odhalena mohyla obětem války na pístovském hřbito- 

vě za přítomnosti tehdejšího ministra obrany ČSSR armádního  

generála Boh. Lomského. 

Článek “Historie hrobu varuje“, uvedený na následující  

straně, jsme náhodně objevili u s. Nováka v Dolním Kramolíně,  

který jej kdysi vystřihl a uschoval (7.). Článek vedl naše  

pátrání po Josefu Joklovi nejprve bezvýsledně na UV SPB do Pra- 

hy, pak na KV SPB do Plzně a do plzeňského muzea. Zde jsme ob- 

jevili zcela náhodně na výstavě „Kroniky mluví“ vyhodnocenou  

a vystavenou chodovoplánskou kroniku, otevřenou na str. 86-87  

se zápisem o pístovském pochodu smrti a s odstavcem nazvaným  

„Tajemství jednoho hrobu“ s tímto textem: 

„J.Jokl z Liberce zaslal SPB v Plzni následující dopis, z něhož vyjímáme: 

… 13. dubna 1945 začli náš tábor Lengenfeld/Flossenbürg likvidovat a my na- 

stoupili o hladu a bez řádného oblečení známý pochod smrti. Trasa vedla přes  

Dalovice,Karlovy Vary,Doubí,Bečov,Vlkovice,Chodovou Planou,Tachov,Písařovy  

Vesce,Staré a Nové Sedliště do Dolů u Boru,kde nás několik uprchlo. Při po- 
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„Před nedávnem jsem navštívil hřbitov v obci Pístov poblíže Mar.Lázní.  

Je zde prostý, 23 kroků dlouhý hrob. Když jsem se dotazoval místních ob- 

čanů, nemohli mi o jeho historii nic říci… 

Byl jsem koncem války vězněn ve Flossenbürgu a pozdě ji v Lengenfeldu  

v Německu. Dne 13. dubna 1945 začali náš koncentrační tábor likvidovat. Na- 

stoupili jsme o hladu a bez řádného oblečení pochod smrti. Jeho trasa ved- 

la přes Auerbach do Perningu, K.Var, Chodové Plané, Tachova, do Dolů u Boru, 

kde několik jednotlivců - mezi nimi jsem byl i já - uprchlo. 

Pochod smrti. Snášeli jsme veliká muka a ten, kdo nemohl dále, byl za- 

střelen. Prvé masové vyhlazování začalo dne 15.4.1945 a pokračovalo každým  

dnem. 

Dne 20. dubna 1945 jsme přenocovali na zemi u podjezdu trati na louce‚  

obci Vlkovice u Mar.Lázní. Zde se podařilo jednomu soudruhovi uprchnout,  

druhý byl dopaden a před námi ubit. 

Pokračovali jsme cestou směrem na Chodovou Planou. Na křižovatce (od- 

bočka) silnice do Pístova začala nad námi kroužit dvě letadla s výsostnými  

znaky USA. Letci napadli transport a při náletu do jedné skupiny, která šla  

za námi, vypálili salvu. Tady začíná historie hromadného hrobu v Pístově.  

Barbarství letců USA bylo pro nás velkým zklamáním, vždyť mnozí z vězňů  

v nich viděli své zachránce. Skupina, v níž jsem šel i já, byla asi sto me- 

trů od místa tragedie… 

Poraněné vězně naši ochránci z SS dobili ranami z pistolí. Potom jsme  

v pochodu pokračovali. Podařilo se mi uprchnout… 

Taková je tedy historie jednoho hrobu v Západočeském kraji na hřbitově  

v Pístově. Netoužíme po odvetě, ale „Pamětní mezinárodní dny odboje“ v dubnu  

by nám měly připomenout i tuto tragedii. Oběti vězňů nám musí připomínat  

naši bdělost před neonacismem, který se šíří v západním Německu. 

 Josef J o k l, Liberec“ 

Z „Hraničáře“ roč. 1962  

  

HISTORIE HROBU VARUJE 
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chodu smrti jame prožívali velká muka, kdo nemohl dále, byl prostě zastřelen. 

Když jsme 21. dubna 1945 pokračovali v cestě na Chodovou Planou a došli jsme  

na odbočku do Pístova, asi 400 m, začli nad námi kroužit dva letci USA. Za 

chvílii se tito letci vrátili na skupinu za námi vypálili salvu ... Naše  

skupina, která byla asi 100 m od místa tragedie, nebyla poškozena. 

Pak naši ochránci esesmani poraněné vězně dobili ranami z pistolí…  

Během cesty mi můj známý německý soudruh Fred Fürst uvedl‚ že mezi obětmi  

byli těž soudruzi z Německa (patrně ti bez označení, jak uvádím na str. 40- 

41 dále)... Domnívám se‚ že v hrobě leží ony oběti a mimo ně tam bude ležet  

i ubitý soudruh R. B l a ž e j  z Olomouce, který byl zabit ve Vlkovicích…“ 

Dopis J. Jokla zaslaný na SPB Plzeň je však ztracen a  

na náš dopis s. Joklovi stále nepřichází žádná odpověď. Pra- 

covníci plzeňského muzea nám poradili obrátit se na s. Josefa  

Vorla z Kralovic, který se léta zabývá historií transportů  

smrti v západočeském kraji. A tak se nám v rukou objevil již  

třetí stručný popis tragického dne 21. dubna 1945‚ který zaslal 

jmenovanému s Jokl, z Liberce (11):  

„21. dubna 1945: Ráno jsme vyšli jako první bez komanda Cvikov bez žen.  

Když jame se dostali na křižovatku silnice do Pístova, byli jsme napadeni  

hloubkovými letci. Pravděpodobně nás považovali za vojenský útvar, neboť nás  

vězňů neustále ubývalo, kdežto doprovod SS mannů byl stále stejný a šel v út- 

varu za námi. Hloubkoví letci napadli pochodový útvar podélně odzadu. Bylo  

zastřeleno asi 35 vězňů a mezi nimi také jeden příslušník SS, který se k nám  

choval vždy slušně, pokud se dalo, vycházel každému vstříc a podle jeho roz- 

hovoru s námi, byl již v důchodu. Pršelo a padal sníh… Dostali jsme se až  

do obce Planá u Mariánských Lázní…“ 

Ve všech třech zprávách, sice pokaždé jinak, ale nikoliv 

protichůdně popisuje Josef Jokl situaci při náletu dvou ame- 

rických letců na transport. Jeho vzpomínky jsou seriosní a  

naprosto věrohodné. Přesný počet mrtvých nemohl ovšem znát -  

naštěstí pokračoval v pochodu. Jeho svědectví potvrdilo re- 

konstrukci události‚ provedenou z dochovaných písemných ma- 

teriálů, a pomohlo k identifikaci dalších zde ležících obětí  

- R.Blažeje, ubitého ve Vlkovicích a německých soudruhů (obě- 

ti bez označení, resp. s vyříznutým číslem). 

V roce 1974 navštívil Mariánské Lázně dr. Jozef M a- 

t y n i a, vedoucí redaktor polského radia a televize v Gdaňsku.  

Na návštěvě vzpomínal, že na pochodu smrti z Buchenwaldu do 

Flossenbürgu v dubnu 1945 procházel jako vězeň tímto krajem,  

při čemž vzpomínal dvou jmen – „Kuta“ a „Tachau“. Podle jeho  

popisu se jednalo zcela jistě o Kuttenplan = Chodovou Planou.  

U Tachova transport přenocoval v louce za městem. Celé jeho 

vyprávění zachytil v článku Ten, kdo přežil v plzeňské Prav- 

dě z 9.11.1974 redaktor Vladimír Slonek (12.). Píše, že také  

navštívil pístovský hřbitov. Dr. Jozef Matynia vzpomíná na  

nezdařený pokus o útěk dvou jeho polských přátel, kteří tu  

někde zahynuli: 
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„Bylo to na takové úzké cestě, jako je tady v údolí. Šli jsme natěsnáni  

jeden vedle druhého, každou chvíli někdo z kamarádů upadl a ostatní, než sta- 

čili reagovat, museli šlapat po jeho těle. Každé zastavení znamenalo rány.  

Rány pažbou samopalu, karabáčem, kopance - rány ze všech stran. Lidé se otupě- 

le vlekli, podvědomě vnímali řev esesáků z doprovodu, připravených kdykoliv  

ke střelbě. Šli jsme v hloučku s nejbližšími přáteli, abychom si mohli pomá- 

hat ve slabých chvílích. Čekali jsme také na příležitost k útěku. Mohla to  

být pro nás záchrana před smrtí. A pak přišlo to místo. Silnice vedla po  

svahu, pod ním dole tekl potok a hned za ním začínal hustý les. Dva naši vy- 

razili po tom svahu dolů. Běželi ze všech svých posledních sil. Padali, vstá- 

vali a zase padali, kličkovali po stráni dolů. Kolik to mohlo být - snad pa- 

desát, snad sedmdesát metrů a pak byl ten les. Zdálo se, že je nikdo nevidí,  

že se jim to podaří, že každou chvíli přeskočí potůček a zmizí mezi stromy.  

Už se blížili k potoku, když jeden z nich upadl a druhý se v běhu sehnul, aby  

mu pomohl na nohy. Zarachotil samopal, jeden, druhý a snad třetí... Tak tam  

zůstali ležet oba na břehu potůčku, za kterým, kdož ví, možná začínal život.  

Měli jen krůček ke svobodě, ale už jej nedokázali udělat.“ 

Z Matyniova pochodu smrti došli z Poláků pouze tři.  

Byl dr. Matynia účastníkem pochodu, napadeného letci? Zřejmě 

nikoliv, jinak by jistě vzpomenul na onu neobvyklou událost.  

Nesmíme zapomínat‚ že tímto krajem procházela řada pochodů  

smrti všemi směry - byli to vězňové, vězeňkyně, zajatci. To  

potvrzují ve svých vzpomínkách J.Čečil (9.)‚ V. Vaňková (13.),  

Fr.Smíšek (14.) a je tu i výpověď Ervína Wenzela z Úšovic,  

který pracoval koncem války v zajateckém táboře v Úšovicích.  

Zde zůstávali z transportu ranění či nemocní zajatci a po  

uzdravení byli řazeni do dalších transportů, které právě pro- 

cházely. Řada zajatců v Úšovicích zemřela. Výpověď Wenzelovu  

uvádíme na následující straně. 

Vraťme se ještě k Matyniovým vzpomínkám, které nás za- 

vádějí k hrobu dvou vězňů v lese u Martinova. Jilmový potok  

s lesem v pozadí - to mohlo být místo, kde se pokusili dva 

Poláci uprchnout. Paní Kočí (6.) přece vzpomíná, že kdesi u 

potoka podle místních Němců byli prý zastřeleni dva vězňové,  

když si chtěli utrhnout řepku na poli. Mysleli jsme, že šlo  

o uváděné dva sovětské zajatce, ale ti prý byli zastřeleni  

podle jiných pamětníků zcela bez důvodu dvěma německými vý- 

rostky. 

Že by zde bylo vysvětlení původu hrobů dvou neznámých  

vězňů u Martinova? Podaří se ještě rozmotat záhadu, pood- 

halit temnoty nad ostatními hroby? 
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„Protokol sepsaný dne 13.5.1946 u Okresní správní komise - referát ná- 

rodní bezpečnosti v Mariánských Lázních s německým příslušníkem Ervínem 

W e n z e l e m, nar. 22.8.1925 v Úšovicích, svobodným, obuvníkem, řím.- 

katol., synem Františka a Růženy T r e m l o v é, bytem v Úšovicích čp. 45.  

Jmenovaný po napomenutí k vypovídání pravdy uvádí: 

Až do 1. února 1945 jsem byl jako zajatec v zajateckém táboře v Itálii  

(Neapol). V březnu 1945 jsem se vrátil do Úšovic a byl jsem nasazen jako  

nosič raněných do zajateckého tábora v Úšovicích. V tomto táboře byli uby- 

továni zajatci národnosti ruské, anglické a několik Američanů. 

Od března do května 1945 prošlo Úšovicemi několik transportů zajatců,  

celkem asi 13 000 osob. Tyto transporty přicházely většinou ze Slezska,  

kde zajatci pracovali v uhelných dolech. Pokud je mi známo, byly po cestě,  

kudy transporty procházely, každých 15 km zřizovány ošetřovny, kde nemocní  

zajatci byli ošetřováni. Tyto transporty měly většinou jako cíl město Wei- 

den. Kde toto město leží, není mi známo. 

Z těchto transportů, které prošly Úšovicemi v době od března do května  

1945, zůstalo v ošetření v zajateckém táboře v Úšovicích asi 73 zajatců  

národnosti ruské a anglické. Rusů bylo asi 30. Tito však nezůstávali trvale  

ve zdejším táboře, nýbrž jakmile se některý z nich uzdravil, byl ihned za- 

řazen do dalšího transportu‚ který tudy procházel. Tak celkový stav zajatců  

ruské národnosti byl v táboře stále asi 30 osob. Pokud vím‚ v době‚ kdy jsem  

byl v táboře, zemřelo asi 34 Rusů a 3 Slováci. Vím toto zcela přesně, pro- 

tože každý případ úmrtí byl hlášen zajateckému táboru. Jednalo se většinou  

o úmrtí slabostí z naprosté podvýživy. 

Pohřbení prováděl Johann Staab z Úšovic‚ který byl v té době hrobníkem.  

Které hroby jsou ruské, to je známo pouze Staabovi.“ 

Podepsán vyslýchaný Ervin W e n z e l.“ 

 

 

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Hameliky přišel dopis  

s velmi cenným obsahem. Josef Jokl, tč. na Slovensku, píše  

nám o události u Pístova. Píše ve smyslu předchozích svědect- 

ví s omluvou, že nemůže znát přesný počet zraněných. Zároveň  

však uvádí další pamětníky!! Účastníkem nešťastného pochodu  

smrti byl také Ing. Wretzel žijící v Praze. Jiným dalším účast- 

níkem je dosud žijící vězeň, který byl sám při náletu hloubko- 

vým letcem postřelen. Zásah, který nebyl přímo viditelný, zapřel  

a pokračoval přes své zranění v pochodu. Díky tomu pochod pře- 

žil a nerozšířil počet pístovských obětí! 

Čtyři svědkové, o kterých dnes víme, mohou velkým podílem  

přispět k objasnění ještě některých otazníků nad událostí u  

Pístova. 

  

VÝPOVĚĎ Ervína Wenzela z Úšovic 
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JEŠTĚ OTAZNÍKY 
S ubíhajícími lety začínají se různit výklady, týkající  

se různých momentů pístovské tragedie. Sebrané materiály, mezi  

nimiž máme i výpověď přímého svědka, dávají však dostatek  

průkazného materiálu k odpovědi na řadu otázek. 

Kdy a kde došlo k tragedii? 
Časově došlo k události podle věrohodného hlášení stráž- 

mistra J.Máka dne 21.dubna 1945 v 8.15 hod. Tuto dobu sdělili  

vyslýchaní Němci a odpovídá jak vzpomínce J.Jokla, tak i hlá- 

šení o smrti Sturmanna Bonicka, které bylo podáno odpoledne po  

události v 15 hod. 21.4.1945. 

Rovněž prostorově je událost přesně vymezena na podkladě 

týchž pramenů. V hlášení o smrti Bonicka se píše: „zwischen  

Martinau und Hollowing beim Marienbad...“. J.Jokl udává místo  

za křižovatkou silnice na Pístov. Katastrálně šlo tehdy o mar- 

tinovské území, okres Mariánské Lázně. Dnes je to území na cheb- 

ském okrese, nedaleko hranice s Tachovem. Je mylná domněnka, že 

se tragedie odehrála 300 m od pístovského hřbitova. Sváděla  

k tomu okolnost, že oběti ležely u tohoto hřbitova. Avšak oběti  

byly převezeny nejprve k pístovskému farnímu hřbitovu z toho  

důvodu, že zemřely na farnosti Pístova‚ kam patřil Holubín, Mar- 

tinov i Vlkovice. Po zákazu pohřbu na hřbitově byly pohřbeny  

v těsné blízkosti hřbitova v lese. 

Odkud a kam pochod šel? 
Podle dokladů mrtvých (esesmana a Bartoszewicze patřily  

oběti do pobočných táborů koncentračního tábora Flossenbürgu -  

do Lengenfeldu a do Zwickau. To potvrzuje i J.Jokl a uvádí ce- 

lou trasu pochodu, který mířil z Lengenfeldu před Dalovice, Be- 

čov do Flossenbürgu (ten však byl již mezitím osvobozen Ame- 

ričany). Místy ovšem procházelo mnoho pochodů z těchto směrů.  

První z nich vedly ještě přes Mariánské Lázně‚ později se láz- 

ním vyhýbaly právě po trase Zádub-Vlkovice směrem na Dolní  

Kramolín a Chodovou Planou. Také tento transport‚ který nocoval  

u Vlkovic mířil přes Holubín, Dolní Kramolín na Chodovou Pla- 

nou. 
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Kolik bylo vězňů? 
Podle výpovědi místních Němců měl  

transport 300-600 osob, podle jiných  

600-800 osob. Vlkovičtí obyvatelé ovšem  

nemohli počet přesně určit, protože se  

nesměli k táboru přibližovat. Rozhodně  

to nebyla skupinka pouhých 60 vězňů. 

Jak se vše odehrálo? 
Z rána 21. dubna 1945 nastoupili  

vězňové po skupinách k dalšímu pochodu,  

vyjma skupiny Cvikov a skupiny žen, které  

se opozdily. Nalezené drobné brambůrky  

v kapsách obětí svědčí pro to, že vězňo- 

vé toto dostali předchozí den jako jedi- 

nou potravu, protože Vlkovice nedodaly  

ležení ničeho k jídlu. Vězňové spali na  

louce u Vlkovice a skupina na  

louce nad železničním tunelem - byli  

rozděleni po skupinách. Toto vysvětlení  

by vyřešilo dlouholetý rozpor, zda vězňo- 

vé nocovali za nádražím či nad železnič- 

ním tunelem (místní svědkové udávali  

jedno nebo druhé). J.Jokl píše‚ že se tu  

pokusil o útěk R.Blažej z Olomouce a byl  

tu před zraky spoluvězňů ubit. Je tedy  

jednou z vlkovických obětí a může jít o  

mrtvého čís. 1,3,4,5 nebo 7, který měl v  

kapse gumové rukavice a gumové obinadlo. 

V 8 hod. ráno přeletěli nad trans- 

portem, který šel po silnici na planině  

mezi Martinovem a Holubínem dva, američ- 

tí letci. Krajina je tu zcela otevřená.  

Tepelská vrchovina tu vytváří poslední  

hřbet, za kterým leží Plánská plošina a  

silnice tu běží planinkou ve výši nad  

600 m n.m. Údajně bylo na letadla vy- 

střeleno strážemi SS. Letci podle zad- 

ního útvaru esesmanů mylně považovali  

transport za vojenský útvar, vrátili  

se a napadli pochod kulometnou salvou.  

Že omyl poznali lze usuzovat z toho že  

po jediném útoku nepokračovali v nále- 

tu a odletěli. Jen takto vysvětlíme,  

proč nezlikvidovali celý proud pochodu,  

event. další seskupení u Vlkovic. 

Při náletu byl zabit i esesman  
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Bonick, právě jeden z těch méně zlých. Jeho úmrtní list  

potvrdil start pochodu - Lengenfeld a odhalil velitele  

transportu, podepsaného dole - Rollera. 

Co se dělo dále na silnici k Holubínu, není zcela  

jisté. Přední skupiny pokračovaly v pochodu. Na místo při- 

šel martinovský starosta Watzka, především, aby zařídil po- 

hřbení mrtvého Bonicka. Náletem prý bylo zabito 30 vězňů.  

Ale Watzka nalezl 48 mrtvých a 3 zastřelené na útěku. Ofi- 

ciálně místním Němcům bylo sděleno, že všichni vězňové jsou 

oběti amerického náletu. Ale mnozí přece věděli, že tomu  

tak není. Proto byl utajován hromadný hrob v lese. Podle  

toho je i podezření, že se ubíjení vězňů zúčastnila skupina  

místního Volkssturmu, nebo alespoň někteří členové. 

Jisté je, že vězňové zahynuli přímo na místě, protože  

byli naloženi již mrtví na žebřiňáky místních občanů a veze- 

ni na pístovský hřbitov. 51 mrtvých spatřil starosta Watzka. 

Exhumace obětí po roce poodhalila hrůznost masakru - zranění 

místo ošetření byli dobíjeni. K mrtvým přibyli dva zastřele- 

ni týž den, sovětští zajatci z Dolního Kramolína, celkem tedy  

53 obětí. Ale nalezeno tu bylo 58 mrtvých. Kteří z vězňů  

s ranou v týle tu kopali nad Pístovem svůj vlastní hrob?  

Němci sice pokáceli pás lesa u hřbitova, ale jámu 4x3x1,5 m  

kopali vězňové. 

Končil 21. duben 1945. Ve vzduchu poletoval sníh a vál  

mrazivý vítr. Ale to už pochod smrti táhl dál odtud krajinou  

u Plané 

Kdo, kolik a kde leží mrtví na Pístově? 
Velké úsilí bylo vynaloženo na odhalení totožnosti obě- 

tí. Zjištěná vězeňská čísla byla odeslánu do Prahy avšak se- 

znamy vězňů podle čísel byly nacisty zničeny. Bylo možné iden- 

tifikovat pouze Poláka Jana Bartoszewisze podle dopisů, které  

byly u mrtvého nalezeny v pouzdře v kapse, a dále - podle svě- 

dectví J.Jokla - soudruha R.Blažeje z Olomouce. Je jisté, že 

žijící svědkové by určili ještě řadu jmen, které mohou ležet  

na Pístově, především jména německých soudruhů. Známe tedy pou- 

ze dvě jména, ale ani ta ne s úplnou jistotou. 

Kolik mrtvých dnes leží na pístovském hřbitově? To nám  

celkem jednoznačně uvádějí exhumační protokoly: 58 obětí z pís- 

tovského hromadného hrobu a 8 obětí dovezených z Vlkovic a z  

Martinova,celkem 66 obětí,k nímž podle svědectví s.Smíška (14.) 

byly v roce 1950 uloženy exhumované pozůstatky dvou anglických  

letců, kteří byli pochováni rovněž na pístovském hřbitově. Cel-

kem zde tedy leží - nikoliv 64 mrtvých, jak je uvedeno na ceduli 

před hřbitovem - ale 68 obětí. 

Podle seznamu, který sepsal Václav Kočí, je možno dnes  

určit místo hrobů skupin obětí. Pozůstatky leží ve skupinách  

v řadě pod cestičkou u mohyly ve směru od hřbitovních vrat  

v pořádku uvedeném na následující straně.  
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MNV Pístov 

Seznam pochovaných obětí transportu smrti v Pístově. 

1. skupina od hřbitovních vrat ................... 17 rakví po jednom  „P“ 

2. skupina         „           ...................  3 rakve po dvou    „P“ 

3. skupina         „           ................... 11 rakví po jednom  „R“ 

4. skupina         „           ...................  2 rakve po jednom  „SU“ 

5. skupina         „           ...................  3 rakve po jednom  „J“ 

6. skupina         „           ...................  5 rakví po jednom  „U“  

7. skupina         „           ...................  4 rakví po jednom  „I“ 

8. skupina         „           ...................  1 rakev po dvou    „I“ 

9. skupina         „           ...................  1 rakev po dvou    „B“ 

Dále hrob dovezených z Vlkovic 6 rakví neznámých. 

Jednotlivý hrob (Bartoševič) nalezený též u Vlkovic „P“ 

Druhý jednotlivý hrob - 2 rakve po jednom „SU“ (ruští zajatci zastřeleni  

v Pístově mimo uvedený transport). 

Ve společném hrobě je pochováno: 24 Poláků („P“), 11 Rumunů („R“), 4 Rusové 

(„SU“), 3 Jugoslávci („J“), 5 Maďarů („U“), 6 Italů („I“), 2 Belgičani („B“) 

a u dalších 6 nebylo možno zjistit národnost. Celkem je pochováno ve spo- 

lečném hrobě ………….. 61 politických vězňů. 

V Pístově dne 27. března 1946.  Předseda MNV K o č í  vr.  

 

Seznam, který je věrohodný, má však jednu závadu, která 

dlouhá léta mýlila historiky: počet obětí nesouhlasí, neboť  

je uváděno pouze 61 obětí. Avšak nejen exhumační protokoly,  

ale i zpráva Josefa Máka hovoří o 58 + 8 obětech. Všichni to- 

tiž očekávali při exhumaci na Pístov pouze 52,event.53 mrtvých. 

Např. Mariánskolázeňský list čís. 7 z 25. března 1946 uvádí člá- 

nek „Exhumace a pohřeb 52 obětí německého barbarství“ na str.7 

(15.). Také V. Kočí ve svém projevu, předem připraveném měl na- 

psáno 52 obětí a přepsal počet na 58. V seznamu výše uvedeném,  

zřejmě antidatovaném, protože pohřeb vlkovických obětí se ko- 

nal až 28. března 1946, toto již neopravil. 

Také otázka národnosti obětí není úplně vyjasněna. Bylo  

možno zjistit národnost obětí podle velkých písmen na kazaj- 

kách, ale ani to zcela jednoznačně nebylo možné. „P“ znamenalo  

Polák, „I“ Ital, „U“ – Ungarn – Maďar, ale další tři oběti  

měly „J“ velmi špatně znatelné, nelze tedy říci stoprocentně, že  

šlo o Jugoslávce. Písmeno „B“ nemuselo jednoznačně znamenat  

Belgičana, ale Němci tak označovali též příslušníky „lepších  

národů“ (Angličany‚ Belgičany‚ Holanďany či z jiného západního  

státu) – „Besseres Volk“. U písmen „R“ není jisto, zda šlo o  

Rumuny, protože v různých koncentračních táborech byli Rusové  

značeni nikoli „SU“, ale rovněž „R“. Je možné, že jde o ruské  

vězně, nebo rumunské i ruské. Zato čtyři zajatci s označením  

„SU“ jsou nesporně sovětští. U vězňů‚ u kterých národnost ne- 

byla označena, jedná se o německé soudruhy, jak uvádí J. Jokl  

Seznam hrobů s oběťmi 
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ve větě o Fredu Fürstovi. Z mrtvých ve Vlkovicích byli nej- 

méně 2 Poláci‚ 1 Čech, 1 Rus (dle foto in 16.)‚ další čtyři  

neznáme. 

Podle našeho pátrání leží tedy v hrobě na Pístově: 

25 Poláků 

 6 Italů 

 5 Maďarů 

 4 sovětští zajatci 

 2 Angličané 

Dále zde leží pravděpodobně 

11 Rumunů nebo Rusů (nebo v poměru obojí) 

 2 Belgičané nebo příslušníci některého západního státu 

 1 Čech 

 5 německých soudruhů (s vyříznutými čísly nebo bez čísla)  

a nakonec 4 mrtví národnosti neznámé. 

Kdo zabíjel? 
Exhumační protokoly neudávají příčinu smrti. Salva, kterou  

vystřelili oba letci, než zjistili svůj omyl a odletěli, zra- 

nila řadu zajatců a pravděpodobně některé usmrtila. Není reál- 

ná úvaha, že by byl zastřelen jediný člověk a právě esesman.  

J. Čečil uvádí 16 osob zraněných prokazatelně půlcoulovými stře- 

lami, tedy z leteckého kulometu, místní Němci vypovídali o 30  

mrtvých při náletu, ale to již bylo číslo nadsazené. Vždy 25  

vězňů mělo lebky rozbité buď pažbami nebo ranou do týla‚ tedy  

prokazatelně ubito nacisty. Další mrtvý čís. 1, maďarský přís- 

lušník zemřel bez prokazatelných stop zranění, v hrobě byli  

též 2 zastřelení sovětští zajatci od Dolního Kramolína. Bez  

těchto tří obětí leží otazník pouze nad 55 mrtvými. Problém  

je ještě v tom, že v 25 ubitých nacisty byli i někteří ze 16  

zraněných při náletu. Ačkoliv tedy nelze dnes už uzavřít jed- 

noznačně tuto otázku, vina za masakr rozhodně padá na stráže  

SS, které s neslýchanou krutostí ubili ty, kteří potřebovali  

pomoci a ošetření. 

Angličtí letci a jejich historie 
Na pístovském hřbitově jsou pochováni i dva angličtí  

letci‚ kteří zahynuli týden před popisovanou tragedií, 14 dub- 

na 1945 u obce Dolní Kramolín. Soudruh Novák z Dolního Kra- 

molína vzpomíná na vyprávění místních Němců (7.). Dne 14. dub- 

na 1945 byl proveden prudký nálet angloamerického letectva  

na letiště ve Sklářích. Při náletu byly zcela zničeny dva  

hangáry (takže zůstal jediný, dnešní), bylo rozbito velké  

množství německých letadel (většinou stihaček jedno- či  

dvoumístných), byla vybombardována budova letištní restau- 
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race (jejíž trosky stály ještě v r. 1970 u zatáčky silnice  

ve Sklářích). Byly rozbity i ty německé stihačky, které  

Němci poukrývali v údolích a lesíkách u Chotěnova a Holu- 

bína,na jejichž zbytky tu a tam ještě narazíme. Po zniče- 

ní letiště natahali němečtí vojáci na letištní plochu vra- 

ky aut, letadel, rozstřílené vozy haraburdí i radary,  

aby tak zabránili Američanům přistát tu s výsadkem. 

Při náletu byl sestřelen německým flakem jeden anglo- 

americký letoun, bombardér, který spadl do údolí nedaleko  

minerálního pramene Ilsano u Dolního Kramolína. Zbytky le- 

tadla byly ještě donedávna v místech zřícení - po proudu  

potoka po jeho pravé straně ve svahu, dnes už bychom je marně  

hledali. Podle jedné kolující verze měli být letci ubiti  

venkovany a po válce měla americká MP policie přijet do vsi  

a odvézt některé Němce. S.Novák, který přišel do vsi v roce  

1946, o tomto však neslyšel. Podle místních Němců mělo to  

být 5 či 6 letců, z nichž jeden uprchl a snad se zachránil,  

ale jeho další osud nezná. Protože letadlo prý shořelo (to  

dosvědčovaly zbytky letadla‚ které prohlížel‚ domníval se  

vždy, že letci v letadle uhořeli. Tomu však nenasvědčuje to,  

že v roce 1950 při exhumaci dvou anglických letců, pochova- 

ných v dubnu 1945 na pístovském hřbitově byly ještě celkem  

dobře patrné letecké uniformy i s nápisem (14.). Jisté je,  

že Němci o této události a vůbec o konci války neradi mlu- 

vili. 

Obě těla anglických letců byla v roce 1950 uložena do  

řady společného hrobu. Avšak mrtvých mělo být pět! Uprchl- 

li jeden, stále zbývali čtyři. Seskočili pouze dva padákem  

a dva uhořeli? Avšak v troskách letadla nebyla nalezena  

žádná těla. Právě V této věci by asi hovořily více vytrhané  

listy farní knihy zemřelých. Jakou stopu chtěl zahladit na- 

cistický farář Egerer? Netýkala se především tohoto přípa- 

du? (Němci tajili rovněž hrob těchto letců‚ ale podařilo  

se jej zjistit. Po válce bylo podezření, které se nepodaři- 

lo doložit, že na hřbitově leží i někteří francouzští zajat- 

ci, kteří v okolí byli na nucených pracech.) 

A tak smrt anglických letců zůstává zahalena tajemstvím  

a s tím i další osudy uprchlého letce, prý Američana. 

Závěrem 
Třicet let se převalilo dějinami. Znovu procházíme  

místy‚ kde se udála tragedie, lukami‚ planinou a u serpentin  

nad Holubínem v nedalekém lese nalézáme zajímavý pozůstatek  

z dnů, o nichž jsme vyprávěli. Stojí tu troska německého  

auta, bez pneumatik a os,zrezavělé zbytky stlačené mezi vzrost- 

lé stromy. Když se nám podařilo vyprostit vrak vojenského  

auta a postavit do původní polohy, přišlo první překvapení!  

ze starého dřevěného kufru auta na zadní stěně se vysypalo  

„bohatství“ uložené tu třicet let! Staré kožené přesky,  

zbytky německých novin z r. 1945, zaleskl se tu jídelní ne- 

rez-nůž s dřevěným držadlem, různé kovové zbytky, řemínek a 

prach z toho, co již třicet let nepřežilo.



A druhé překvapení: zadní sedadla vozu jsou prostřelena 

ranami kulometného kalibru! Auto bylo napadeno hloubkovým let- 

cem a pronásledováno až do těchto míst. Existuje nějaká sou- 

vislost mezi transportem smrti a tímto vrakem? Vůz prchal po  

silnici směrem od Martinova a z první serpentiny nad Holubínem  

vyjel do nízkého tehdy lesíka a zde po zásahu, se zřítil z les- 

ní cesty dolů po svahu a zůstal tu mezi stromy trčet až dodnes. 

 Zbyla jen rezavá kostra a obsah v zemi zmačklého zadního kufru.  

Bezcenný, ale dožívající svědek pohnutých chvil konce války. I  

když asi nepatřil k pochodu vězňů, jeho zkáza se odehrála ve  

stejné době jako tragedie na nedaleké planině. 

Třicet let se převalilo dějinami. Každým rokem přicházejí  

ve výroční čas události lidé z okolí uctít padlé hrdiny. V roce  

1965 byl tu slavnostně odhalen velký kamenný památník tvaru  

mohyly. Pístovská mohyla - pieta mrtvým, memento živým - svým  

otřesným příběhem varuje před hrůzami, nelidskostí a nesmyslnos- 

tí válek. 

 

Резюме. 30 годов тому назад, 21-ое апреля 1945 г., на самом  

конце войны, погибло недалеко курорта Марианске Лазке несколь- 

ко десяток арестантов на "походе смерти" из Лэнгэнфэльда в  

концентрационный лагерь флоссенбырг. Группа транспорта арес- 

тантов была атакована двумя американскими летчиками, которые  

заменили их ошибочно за германские солдаты. Несколько арес- 

тантов было ранено и эсэсовцы вместо чтобы раненым оказать  

помощь увили их прикладами ружьей или выстрелом в затылок.  

Мертвые были закопани в лесу над кладбищем деревни Пистов.  

Выкапывание трулов в 1946 г. показало 58 несчастливых жертв.  

С другими в окрестности нахоженными мертвыми арестантами бы- 

ло в пистовском кладбищи похоронено всего 68 жертв. В 1965 г.  

была здесь поставлена каменная могила жертвам войны и ежегодно  

происходят здесь во время годовщины этой трагедии мировме  

манифестации. В могиле лежат польские, иусские, венгерьские,  

итальянские, югославские мертвые и емё другие неизвестные на- 

дии. Местное население не забывает жертв положенных в борьбе  

за свободу и мир. 

Resume. Vor 30 Jahren, am 21 April 1945 unweit vom Marienbad,  

am Ende des Krieges, sind einige Häftlinge während des „Todes- 

transportes“ von Lengenfeld nach Konzentrationslager Flossen- 

bürg gestorben. Dieser Transport der Häftlinge wurde von zwei 

amerikanischen Tiefenfliegern beschossen. Die Flieger haben  

fälschliche Schlüsse gezogen, dass es sich um Transport der  

deutschen Soldaten handelt. Einige Häftlinge wurden dabei  

verletzt. Statt dringlicher Hilfe wurden die Verletzten von  

SS-Wächter durch die Kolbenstösse oder durch die Nackenschüs- 

se getötet. Die toten Häftlinge wurden im Wald unweit Pistauer  

Friedhof verscharren. Bei der Exhumierung im J. 1946 wurden 58  

unglückliche Opfer entdeckt. Mit Opfern von naher Umgebung  

wurden in Pistauer Friedhof insgesamt 68 Opfer feierlich be- 

erdigt. Im J. 1965 wurde hier ein Steingrafhügel der Kriegs- 

opfer gebaut und jedes Jahr findet hier in dem Jahrestag  

der Tragedie Friedensmanifestation statt. Im Grabhügel be- 

finden sich Opfer aus Polen,Russland,Ungarn,Italien,Jugosla- 

wien und andere Opfer unbekannter Nationalität. Die Ortsbe- 

völkerung vergisst nicht die im Kampf für Freiheit und Frie- 

den gefallenen Opfer.  


