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Dne 10.dubna 1975 vyšlo mimořádné číslo HAMELIKY  

„Pístová tragedie“, v němž jsme shrnuli řadu do  

té chvíle shromážděných materiálu a cílem objasnit  

veškeré okolnosti pístového pochodu smrti. Když  

vycházela dubnová HAMELIKA, netušili jsme, jaká dal- 

ší odhalení nás čekají. 

Vracíme se proto dnes k tomuto tématu, abychom před- 

ložili ještě další shromážděné podrobnosti a výsledky  

pátrání. O naší rekonstrukci události u Pístova může- 

me říci, že byla více než úspěšná – později objevení  

svědci a přímí účastníci tohoto pochodu smrti mohli  

pouze potvrdit nebo upřesnit naše vývody. 

Pochod smrti z Legenfeldu do Flossenbürgu jsme  

nazvali „p í s t o v s k ý m“ oprávněně, neboť udá- 

lost u Pístova 21. ubna 1945 bylo oním charakteristic- 

kým momentem, který se hluboce zaryl do paměti účastní- 

ků tohoto pochodu smrti a podle kterého bylo pak možno  

odlišit vězně tohoto transportu od jiných, kteří šli  

na jaře 1945 po stejné trase, ale nevzpomínají události  

napadení hloubkovým letcem (např. dr. Matynia zřejmě ne- 

patřil do toho pochodu smrti). 

V dubnovém čísle loňské HAMELIKY jsme uváděli zprá- 

vu, že žijí ještě čtyři přímí účastníci tohoto pochodu,  

Češi. Pátrání po nich bylo úspěšné. Po 30 letech od  

události jsme se s některými z nich setkali na plzeň- 

ském srazu bývalých vězňů z Flossenbürgu, zajeli spo- 

lečně k pístovskému památníku a poklonili se památce  

jejich padlých druhů. 
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V té pohnuté chvíli, kdy jsme přijeli na místo události na sil- 

nici mezi Holubínem a Martinovem, stanuli jsme, bez frází a patosu,  

tváří tvář celé hloubce tragédie, když ukazovali místa, kde leželi  

ukryti, kruté divadlo po náletu s těžce raněnými vězni, prosícími o  

život esesáky, a když si vybavovali ony chvíle strašlivé beznaděje. 

Vzpomínali prostými slovy, slovy, která nebudou zapomenuta, neboť 

jejich vyprávění jsme shrnuli s dalšími výsledky pátrání do tohoto  

čísla HAMELIKY. 

Dověděli jsme se, že z malé skupiny někdejších „lengenfeldských“ 

českých vězňů (asi 30) dosud žije dvanáct, z nich někteří jsou už znač- 

ně staří. Čtyři z žijících českých vězňů nám – nezávisle na sobě –  

podali svědectví o trase i krutosti tohoto pochodu smrti, a z nich  

Josef JOKL, mluvčí české vězeňské skupiny Lengenfeldu, popsal nám  

podrobně celou trasu pochodů smrti. Jeho vzpomínky mají pro nás his- 

torickou cenu, zvláště proto, že byly sepsány brzy po válce (byly otiš- 

těny zčásti v materiálech v NDR a uloženy též v archivu v KV SPB). 

Josef JOKL, který unikl o vlásek smrti jako vězeň pochodu smrti,  

dostal se po útěku do Prahy právě ve chvíli, kdy vypuklo povstání, bojo- 

val na barikádách, zraněn do nohy ležel v nemocnici na Bulovce, zde  

u něho objeven tyf, pravděpodobně již z pochodu smrti, unikl zázrakem  

smrti po druhé; později se přihlásil k akci proti bandám benderovců. 

Protože před válkou působil v západních Čechách jako český důstojník,  

znal dobře území, kudy pochod procházel. Díky tomu bylo, možno poměrně  

jednoznačně určit celou trasu pochodu z Lengenfeldu až do Boru u Ta- 

chova. 

Osud toho to velmi skromného a na svůj důchodový věk neobyčejně  

bystrého a živého člověka zní téměř románově. U pístovské mohyly řekl:  

„Měli jsme to štěstí, že nám osud dopřál, abychom přežili, vždyť jsme  

byli s těmi ubožáky „na jedné lodi“. Historii je nutno vylíčit prav- 

divě. Jediným viníkem této tragédie je fašismus, proti kterému bojo- 

vali jak uvedení letci, tak ti, kteří tu odpočívají v hromadném hrobě.  

Stejně tak jsme proti fašismu bojovali všemi silami my, nezištně, bez  

jakýchkoliv předběžných podmínek či nároků na odměnu. Byl bych rád,  

abyste napsali pravdivě všechno, ne pro násm, kteří přežili, ale pro nové  

pokolení, které by mělo znát nebezpečí a hrůzy fašismu a války.“ 

A tak znovu, jak tehdy v dubnu 1975 při návštěvě bývalých vězňů,  

usedáme v kruhu a dáváme slovo Josefu JOKLOVI, aby nám odhalil to, co  

jsme dosud znali jen z archivních materiálů a zašlých fotografií. 
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SMĚR: FLOSSENBÜRG  

CÍL: SMRT 
(Ze vzpomínek Josefa Jokla na lengenfeldský pochod smrti.) 

Transport do Lengenfeldu – záchrana  
či smrt? 

Počátkem října 1944 byl sestavován v koncentračním táboře  

Flossenbürg transport do nově zřizovaného pracovního komanda  

v Lengenlfeldu ve Voigtlandu. Do tohoto transportu jsem byl rov- 

něž – ke svému štěstí – zařazen. Němečtí soudruzi mi totiž ra- 

dili, abych se snažil dostat do některého „Arbeitskomanda“  

pryč z Flossenbürgu, kde bych se svou tělesnou konstrukcí sotva  

vydržel útrapy táborového života (pozn. red. Na konci války měl  

s.Jokl 32 kg, s.Voborský 39 kg). V té době vládly ve Flossenbür- 

gu kruté poměry: přicházely stále nové a nové přírůstky vězňů,  

tábor byl přeplněn a odchod na jiné, i když pro nás neznámé pra- 

coviště, byl alespoň malou nadějí,že se dostaneme na lepší práci 

nebo aspoň do klidnějších podmínek, kde bychom mohli dožít konce  

války. Když jsem po osvobození navštívil Flossenbürg, dověděl  

jsem se, že měl koncem válena 90 poboček a úmrtnost byla na 24  

tisíc obětí ročně. 

Byli jsme vybráni a označenu na čele červenou inkoustovkou  

písmenem „L“, dne 12. října 1944 naloženi do nákladních vagonů a  

odvezeni do Lengenfeldu. Toto komando do Lengenfeldu mělo 800 až  

1000 osob, z čehož dobrá polovina byli Poláci, dále mnoho Rusů;  

nás Čechů bylo jen ke třicítce. Celkem to bylo 15 národností z  

celé okupované Evropy; byl mezi námi i jeden vězeň z Argetiny. 

Život v táboře Lengenfeld 
Stav vězňů v táboře Lengenfeld byl neustále doplňován novými 

přírůstky podle toho,jak veliká byla úmrtnost. Většina z nás pra- 

covala v nově zřízené pobočce továrny na letadla pod krycím názvem 

LENGWERK, ve skutečnosti to byla pobočka koncernu JUNKERS. Praco- 

valo se na dvě směny. Ranní směna nastupovala do práce v 8 hod. a  

končila ve 20 hod.,noční směna pracovala od 20 hod. do 6 hod.ráno. 

V pondělí pak, při střídání směn, musela směna, která nastupovala  

do práce až ve 20 hod., pracovat ještě dopoledne do 12 hod. v tá- 

boře na různých pracech. Mimo pracoviště v továrně byla ještě jed- 

na dosti početná skupina,která pracovala nedaleko továrny na hlou- 

bení štoly. Skupina měla název „Stolenbau“. Nacisté měli totiž  

v úmyslu skrýt později pracoviště do této štoly. O stravě,zacháze- 

ní s vězni a o poměrech v táboře nehovořím, protože jde skutečnos-

ti všeobecně známé. 

V táboře Lengenfeld bylo ke třicítce Čechů a stejný počet ně- 

meckých vězňů. Většina Čechů bydlela na bloku 9, světnice6, kde by- 

li také němečtí vězňové. Z 15 národností převažovali Poláci a Ru- 

sové. 
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Velitelem tábora byl SS-hauptsturmführer Roller. Jeho zástupcem 
byl voják, pravděpodobně invalida z války, v hodnosti feldvébla. Zatím- 
co Roller byl pravý esesák, jeho zástupce byl mírné povahy. Stalo se 
jednou na cestě na pracoviště, že zadržel esesáky při týrání vězňů a  
řekl. „Geben Sie den Leuten Ruhe, die gehen arbeiten!“ Jeho jméno jsem  
však nikdy nezjistil. Posádka esesáků, pověřena naším střežením sklá- 
dala se z tzv. „SS-Dillenswanger“, bývalých zločinců; část esesáků byli  
tzv. SS-Ukraine a dále rumunští Němci, později na pochodu jeden z nich  
říkal, že je cikán. 

V táboře byla tzv.samospráva,to znamená,že uvnitř tábora prakticky 
rozhodovali vybraní vězňové, zvaní „kápové“. Hlavní kápo,oficiálně „La- 
gerältester“ měl hlavní slovo. Byli to však samí Němci, mezi nimi jeden 
Polák, který však při každé příležitosti prohlašoval,že se přihlásil za 
Němce. Když jsme přišli do Lengenfeldu, stal se „Lagerältester“ jistý 
Strejček, německý politický vězeň, který s námi mluvíval jenom česky a 
říkal nám „čeští kluci“. Ale svou funkci dlouho nevykonával, protože  
byl pro esesmany příliš vlažný a nikomu neubližoval. Byl vystřídán  
krutým zabijákem, ostatně bývalým vrahem z Hamburku, jakýmsi Schulmeis- 
terem. Jeho zástupce, jakýsi Rakušan Jan Bican, všeobecně nazývaný „Jo- 
bann“, vynikal v pronásledování a trýznění Židů. Strejček pocházel od- 
někud z Mostecka a později na pochodu smrti se mu podařilo utéci po- 
blíže Karlových Var. 

Městečko Lengenfeld leží v překrásné krajině Voigtlandu mezi městy 
Zwickau a Plauen. Až do konce roku 1944 jsme tu nezažili bombardování  
i když okolní města bývala postižena leteckými nálety. Až v dubnu 1945, 
tři dny před osudnou evakuací, zažili jsme v tomto dřevěném táboře 
velký nálet, ale to už jsme slyšeli současně i dělostřelecké ostřelová- 
ní Plavna spojeneckými vojsky. 10. dubna 1945 v poledne byla zasažena  
naše továrna pěti pumami a značně poškozena. Měl jsem tehdy právě noční  
směnu. Denní směna se vrátila zpět a my už nenastoupili. Dva dny se ne- 
dalo vůbec pracovat, nastal pracovní chaos a neklid. Esesáci zuřili a  
neustále nás týrali. Teprve 12. dubna 1945 odešla ranní směna na obvyk- 
lou práci a rovněž noční směna nastoupila normálně. 
 

 

1. Rudolf BLAŽEJ, inspektor ČSD z Olomouce, nar. 8.5.1897, čís.27426; 2. 
Alois BURDA z Prahy, nar. 10.5.1918, čís. 27339; 3. Vladimír BUREŠ z Pra- 
hy, nar. 25.12.1923, čís. 27353; 4 Ing. Karel BURIAN, ředitel mlýnů z Pra- 
hy, nar.. 26.12.1896, čís. 27342; 5. Josef DOBRNICKÝ,úředník z Prahy,nar.  
27.6.1915, čís. 27346; 6. Karel DUDEK z Mor. Ostravy, nar. 31.12.1900, čís.  
27450; 7. František FIŠER, kuchař z Prahy, nar. 23.9.1912, čís. 26902; 8.  
Václav HODAČ z Mělníka, nar. 27.9.1889, čís. 19868; 9. Miloslav JANOTKA,  
zámečník z Ruzyně, nar. 11.7.1924, čís. 19867; 10. Josef JOKL, nar. 15.3. 
1912, čís. 27341; 11. Jan KALINA, truhlář z Brna, nar. 7.6.1906, čís.  
27432; 12. Antonín KOUBEK, dělník z Pardubic, nar. 2.2.1901, čís. 26354;  
13. Karel LEVÝ z Pardubic, nar. 1.5.1897, čís. 19851; 14. Stanislav MÁDLO  
z Brna, nar. 29.9.1896, čís. 27445; 15. František MÁLEK z Chrudimi, nar.  
27.11.1921, čís. 27782; 16. Miloslav REINER z Roudnice, nar. 1.10.1920,  
čís. 1112; 17. Jan RŮŽIČKA z Litomyšle, nar. 30.4.1905, čís. 10378; 18.Ivan  
STEN, úředník z Prahy, nar. 30.5.1912, čís. 27357; 19. Ferdinand STŘÍBRSKÝ  
z Prahy, nar. 14.12.1911, čís. 39621; 20. Jan ŠTĚPÁN z Ústí. n. Orl., nar.  
17.8.1896, čís. 24650; 21. František TOMÁŠEK z Prahy, nar. 24.12.1903, čís.  
27336; 22. Karel VOBORSKÝ z Českých Budějovic, nar. 10.9.1917, čís. 23680;  
23. Alois VOJKŮVKA z Beskyd, nar. 16.5.1922, čís. 27433; 24. František VOLF  
z Prahy, nar. 4.4.1885, čís. 19871; 25. Ferdinand VOLNÝ z Mor. Ostravy, nar.  
6.8.1896, čís. 27442; 26. František WRETZL, nar. 27.10.1919, čís. 27352; 27. 
Ladislav ZACHAŘ, nar. 11.5.1916, čís. 27361.  -dle kartotéky ITS Arolsen- 

 

ČEŠTÍ  VĚZŇOVÉ  v  LENGENFELDU 
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EVAKUACE ! 
  Byl jsem s většinou Čechů po noční směně.  

 V poledne mne probudil můj dobrý známý,německý  
 kamarád Fred Fürst, písař tábora, a důvěrně mi  
 sděloval, že Roller učinil rozhodnutí bezodklad- 
 ně evakuovat tábor Lengenfeld pěším pochodem  
 do Flossenbürgu. Radil mi, abychom se s český- 
 mi vězni připravili ihned na vyklizení tábora,  
 což lze čekat v nejbližších hodinách. Vzbudil  
 jsem proto ihned své spoluvězně a řekl jsem,  
 aby na sebe oblékli všechno, co měli. Tak jsme  
využili časového náskoku před vydáním rozkazu a připravili se na eva- 
kuaci.  

A skutečně netrvalo snad ani půl hodiny a již vpadl do světnice  
s velkým křikem pověstný lengenfeldský zabiják a vrah mnoha spoluvězňů  
zelený Lagerältester SCHULMEISTER a s ním jeho hlavní pomocník „Johann“  
– Jan Bican. Oba byli ustrojeni do civilních šatů a na předloktí měli  
pásku s nápisem „LAGERPOLIZEI“. S rámusem nařídili „Alles raus!“ a oba,  
s klacky v ruce, bili všechny hlava nehlava; nařizovali,aby byly všech- 
ny slamníky i s nemocnými, kteří měli tzv. Schonnung, a leželi na svět- 
nicích, odneseny na blok čís. 7, zvaný „Revír“, kde byla také kuchyně.  
Na tomto bloku byly před nedávnem vyklizeny tři světnice a opatřeny  
honosným nápisem „Krankenrevier“. Odnášení nemocných vězňů a vynášení 
slamníků dělo se za ustavičného křiku a týrání. Na některých slamní- 
cích leželi těžce nemocní, někteří umírající. Nastala veliká panika:  
byly jsme svědky, jak nemocní, kteří tam byli přeneseni, ale ponecháni  
na chodbě tohoto bloku, byli zahazováni slamníky. Tito hnáni pudem se-
bezáchovy, plazili se, pokud jim to jejich síly dovolovaly, z kupy  
slamníků na chodbě do světnice, aby se nezadusili. Schulmeister zvyšo- 
val chaos výkřiky „Wo ist Benzin?“, čímž naznačoval, že blok s těmito  
vězni bude zapálen. Není divu, že se někteří nemocní snažili dostat  
z bloku za každou cenu ven z obavy, že budou upáleni. 

Mezitím se vrátila z pracoviště denní směna do tábora,ve které bylo 
i několika Čechů. Stáli jsme již na nádvoří – „apelplacu“. Nikdo nevě- 
děl, co nás čeká v nejbližších minutách; domýšleli jsme se jen, co bude  
dál… 

Asi za půl hodiny byl dán rozkaz, abychom se přesunuli na blok čís. 
10 tj. spodní blok pod námi. Viděli jsme, že se něco změnilo: část ně- 
meckých vězňů byla ustrojena do civilních obleků a označena viditelně  
na předloktí páskou „LAGERPOLIZEI“. Mezi nimi byli též zločinci z po- 
volání, tzv. „Berufsverbrecher“, kteří měli i doživotní žalář. Nyní,ob-
lečeni do civilu, stali se táborovou policií. Mezi Němci, kteří nebyli 
takto označeni, byl můj známý Felix Mauersberger, který se mi svěřil,že 
bydlí nedaleko odtud, v Mühlau, a že se pokusí o útěk. To se mu také po- 
dařilo. 

Nad táborem zakroužil občas nacistický letoun, snad sledoval ruch 
v táboře. Byli jsme vtěsnáni do bloku čís. 10 a zde nastalo pro nás 
strašlivé očekávání. Všeobecně se čekalo, že blok s nemocnými bude za- 
pálen a my že budeme postříleni. Z celkového počtu asi 1000 vězňů bylo 
150 těžce nemocných a 80 mělo tzv. Schonnung,tj. byli to taktéž nemocní, 
ale vzhledem k vysokému stavu nemocných, který nesměl být podle naci- 
stických příkazů překročen, musel zbytek nemocných pracovat jen „s úle- 
vou“ v táboře na různých pracech, které byly někdy horší a těžcí než 
v továrně samé. Tak například museli nemocní upravovat v táboře terén, 
nosit kameny k úpravě cest apod. Mezi nimi byli i oba bulharští léka- 
ři, kteří měli skvrnitý tyf jako mnoho jiných. Stávalo se, že při práci 
za mrazu nemocní „s úlevou“ zemřeli nebo byli ubiti.  
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Už se skoro stmívalo, když byl dán znovu rozkaz k nástupu na apel- 
plac. Začalo zase velké týrání, zvláště ruských spoluvězňů. A k tomu  
všemu teď již pomáhali i někteří noví „táboroví policisté“ – Lager. 
polizei z řad německých vězňů. Mezi nimi byl nejhorší Polák, který  
jak sám říkával, se přihlásil k Němcům po okupaci Polska a zastával  
funkci vrchního kuchaře. Kde a jak mohl, ostatní spoluvězně okrádal  
a naopak podporoval Poláky fašistickému smýšlení. Tito Polští vězňové  
mu patrně slibovali, až dostanou svobodu, pomoc v případě, že by byl  
pronásledován polskými vězni. Mezi ně patřil i doktor Bartl, „blokový  
Jirka“ a podobní, kteří dovedli své spoluvězně potýrat jen proto, aby  
se zalíbili svým nacistickým šéfům. Vzpomínám si, když jsem se na po- 
chodu do Flossenbürgu později zmínil doktoru Bartelovi z Varšavy, že  
máme v úmyslu ve vhodné chvíli uprchnout, že řekl, on že nemá o útěk  
zájem, protože východní území prý bude obsazeno sovětskou armádou.  
S Polákem „Frantou“ měl jsem jednou výstup, protože týral našeho Ja- 
notku; přidal se ke mně Čech Kalina – postavil se Polákovi na odpor  
a ochránil Janotku. 

Vyfasovali jsme každý chléb o váze asi 1800 gramů, při čemž se na 
jednu skupinu, asi 50 osob vůbec nedostalo. Nemocní, kteří nenastoupili,  
nedostali nic a zůstali v táboře, zatímco my jsme se v počtu asi 800  
osob v y d a l i  n a  p o c h o d  za tmy v noci 13. dubna 1945  
směrem na Auerbach. Doprovod transportu zajišťovali esesmani, kteří  
nás v Lengengeldu hlídali. Šli jsme za slabého mrazu směrem na Auer- 
bach (v Sasku) a kolem půlnoci přišli do města Schönheide. Zde jsme  
museli na volném prostranství pod širým nebem (na sportovním hřišti)  
ulehnout a spát na mokré zmrzlé zemi. Během nočního pochodu uprchl  
značný počet vězňů, asi padesát. Ale většina z nich neměla štěstí a by- 
la pochytána a přivedena zpět k transportu. 

SCHÖNHEIDE: NÁVRAT 

NEMOCNÝCH do TRANSPORTU 

V průběhu dne přišlo na sportovní hřiště ještě 
další komando, ve kterém bylo asi 700–1000 mužů a 100–150 žen. Karel 
Voborský vzpomíná, že mezi vězni spatřil známého, bývalého strážníka  
z Českých Budějovic, vězně Josefa Zánu (nar. 3.3.1893 Velký Bor, čís.  
29163), od kterého se dověděl, že je to Arbeitskomando Zwickau, patřící 
rovněž k Flossenbürgu jako kmenovému táboru. Jakmile spatřili eses- 
mani,že se mezi sebou domlouváme, nechali postavit mezi oběma koman- 
dy hlídky a zvláště cvikovští esesmani řádili jako zběsilí. Většina  
jejich vězňů byli Poláci – bylo to Aussenkomando Zwickau a s nimi i  
ženy. Velitelem komanda byla bestie v lidské podobě, zuřivý esesák  
hodnosti Unterscharführera. Cvikovští vězňové museli usednout na  
opačném konci hřiště a nesměli se s námi dorozumívat. Nacisté tam řá- 
dili jako zběsilí, zřejmě zaslechli cestou nějaký další neúspěch hrou- 
tící se říše. 

Jaké bylo překvapení, když za poledne byli za námi přivezeni všich- 
ni nemocní, ponechaní v Langenfeldu neznámému osudu. Od svého známého,  
Ukrajince Jiřího Gorkého jsem uslyšel, že po našem odchodu převzal  
hlídání tábora volkssturm. Ráno 14. dubna 1945 přišlo do tábora něko- 
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lik našich mistrů oblečených do uniforem mezi nimi v uniformě SS  
mistr oddělení Riemenn, blonďák Ganzmeier, který střílel na všechny  
strany jako zběsilý a nařídil nástup všech nemocných na dvůr. Všichni  
do jednoho museli být vyneseni z lůžek a položeni na mrazivou zem.  
Potom byli naloženi a dovezeni k našemu transportu do Schönheide. Mezi  
nimi byl i náš Vladimír Bureš, student Vysoké školy lesnické, a Josef  
Dobrnický, úředník z Prahy. 

KRVAVÝ DEN 

Noc na 15. duben byla mrazivá a ještě za  
 šera byl vyhlášen budíček. Ti, kteří se pokou- 
 šeli předchozí noci uprchnout, byli zařazeni  
 do zvláštní čety a mimoto byli mezi námi vy- 
 bírání esesáky někteří vězňové a zařazeni rov- 
 nou do tohoto útvaru. Ti, kteří nemohli únavou  
 nebo nemocí vstát, byli sprostě zastřeleni  
naším Rollerem a cvikovským velitelem tak, jak leželi. Okolní lidé této  
strašné tragedii přihlíželi lhostejně a nenašel se nikdo, kdo by toto  
počínání odsoudil, ani v této chvíli, kdy byla spojenecká vojska jen ně- 
kolik kilometrů od nás. A tak bylo toho dne na samém prahu svobody po- 
stříleno nejméně třicet vězňů, kteří čekali mnohdy i několik let na den  
vysvobození a shledání se se svými drahými. 

Vzpomínám,jak z naší skupiny vystoupil večer 14.dubna německý vězeň 
a žádal velitele Rollera, zda by mohl přenocovat doma, neboť prý bydlí  
nedaleko odtud. Obdržel svolení a my mu přáli šťastnou svobodu. Jaké  
však překvapení, když se ráno vrátil do pochodu. 

Ze hřiště odešly nejprve ženy,za nimi šlo komando Zwickau a potom,  
po určitém časovém odstupu naše komando. Za městem Schönheide zabíhá  
silnice směrem k československým hranicím vzhůru do lesa. Jakmile cvi- 
kovský transport dosáhl kraje lesa, začala nacistická cháska ukrutné  
vraždění ve velkém. Před zraky kolemstojících Němců povraždil cvikov- 
ský velitel osobně i za pomoci svých náhončích a kápů asi 30–40 nevin- 
ných ubožáků. Poslední četě nařídil cvikovský velitel, aby sestoupila  
se silnice na levou stranu pod svah u lesa. Před našimi zraky je postří- 
lel ze samopalů. Stejný hrůzný osud postihl i vybranou zvláštní četu  
z Lengenfeldu. Hrůzostrašný pochod pokračoval. Od této chvíle byl za- 
střelen každý, kdo nebyl schopen další chůze. Vraždění pokračovalo až  
do města Johanngeorgenstadt. Byli jsme svědky, jak jeden asi 20-letý  
esesák zastřelil dva vězně jenom proto, aby se předvedl dvěma kolem- 
jdoucím brunhildám. 

Krvavý den končil. Navečer jsme dorazili do SS-Arbeitskomanda v Jo- 
hanngeorgenstadtu a tam nás ubytovali ve vyklizené hale továrny v prv- 
ním poschodí, odkud již byly odvezeny stroje. 

Zde jsem se dověděl od Freda Fürsta, že z Flossenbürgu přivezl je- 
den kurýr rozkaz Heinricha Himmlera ze 14. dubna ve stejném smyslu,  
jak dnes známe jeho přesné změní: 

„Die Uebergabe kommt nicht in Frage, die Lager sind sofort zu  
evakuieren. Kein Häftling darf lebending in die Hände des Feindes  
kommen. Die Häftlinge haben sich grauenhaft gegen die Bevölkerung  
in Buchenwald benommen. Himmler.“ 

Tento telegram byl motivem zavraždění 98 vězňů cvikovského ko- 
manda a 18 našich vězňů. 
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VE SVÉ VLASTI – JEN SLABÁ 
NADĚJE 

V Johanngeorgenstadtu jsem se setkal s někte- 
 rými známými Čechy z Flossenbürgu a poznal jsem  
 tu i svého známého Houru, se kterým jsem byl vězněn 
v Terezíně. 

Ráno při nástupu jsme obdrželi – poprvé na pochodu – trochu černé  
kávy. Komandant Roller se účastnil bití a trýznění vězňů. Před námi  
na hromadě koksu bylo každou chvíli stříleno. Zastřeleni byli ti co, co 
nemohli jít dále, i vybraní vězňové, na které měli esesáci spadeno, 
neboť šli na popravu pevným krokem. V tomto chaosu jsme ani nevěděli,  
kdo ke kterému komandu patří – Lengenfeld, Zwickau, Johanngeorgenstadt.  
Ze Schönheide sem byli dopraveni auty ještě nějací nemocní, ale ti by- 
li tak vyčerpáni, že většinou nemohli již ani vstát. Byli prostě vyne- 
seni na dvůr, znovu naloženi na nákladní auto či valník a odepisováni. 
Ubožáci, kteří nejevili známky života, byli odepisováni podle čísel.  
Vzpomínám, jak jeden z nich veden pudem sebezáchovy vstával a sestupo- 
val z vozu, byl však strážícím esesákem donucen vrátit se s poznámkou,  
že se nedá nic dělat, že je už úředně odepsán. Byl odvezen s mrtvými.  
Ten hrůzostrašný výjev potvrdí další svědkové, kteří to viděli – Za- 
chař i Kalina. 

Nemocní schopní ještě chůze byli odvezeni autem neznámo kam, prý  
na nádraží do vagonů, mezi nimi byl i Bureš. Zde zůstal Ferdinand  
Stříbrský z Lounska, jehož další osud neznám. Josef Dobrnický, těžce ne- 
mocný TBC, se kterým jsem se znal ještě z Flossenbürgu, zemřel někde  
poblíže Karlových Varů; Vladimír Bureš uprchl a dostal se šťastně do  
Prahy. 

K poslednímu jsme přišli hladoví a vysílení na cestu a po překroče- 
ní malé říčky stanuli jsme na území své vlasti, což nás do jisté míry  
posilnilo. Vraždění však neustávalo a naděje na přežití pohasínala.  
Za tohoto stavu bylo jisté, že do Flossenbürgu nikdo z nás živý nedo- 
jde. V paměti mi zůstala příhoda jak jedna esesmanka zavraždila chůze  
neschopnou vězeňkyni. Prošli jsme Horní Blatnou a večer jsme dosáhli  
Perninku. Zde jsme tábořili za městem na stráni poblíže železniční  
trati Karlovy vary–Potůčky. Rovněž tohoto dne bylo mnoho vězňů post- 
říleno. 

Za šera jsme byli odvedeni do jakési staré budovy, snad soudu, kde  
byli další ještě vězňové, hlavně ruští. Mohl to být i hostinec. Byli  
jsme vtěsnáni do jedné místnosti, kde se nedalo ani sednout a museli  
jsme stát. Opírali jsme se jeden o druhého – bylo tam k zadušení.  
Esesáci si potřebovali odpočinout a tak nás nacpali do budovy. Na  
uzavřeném dvoře budovy byla rozdávána polévka z otrub. Při tom se ne- 
mohl vyhladovělý dav vězňů udržet a vrhl se na kotel a rozdávající  
německé kápy tak, že slabší byli bez jídla. Já jen díky Kalinovi a Za- 
chařovi, kteří měli ještě trochu sil, dostal taky ždibec polévky. Při  
tlačenici jeden z esesmanů vystřelil výstražně do vzduchu, ale vyhla- 
dovělé vězně neudrželo již žádné varování. 

V prvním poschodí v místnosti asi 10x10 metrů jsme prožívali dosud 
nejhorší noc. 
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BOMBARDOVÁNÍ  

KARLOVÝCH VAR 

Na další trasu pochodu jsme nastoupili až  
 v odpoledních hodinách. Cestou jsme byli pozorová- 
 ni hloubkovými letci. Zažili jsme bombardování  
 karlovarského nádraží. Už u obce Hroznětín jsme  
zaslechli první bombardování. Vlny bombardérů nás stále přelétávaly.  
Večer jsme došli do Dalovic. Zavedli nás do jedné staré tovární budovy  
poblíže nádraží Dalovice. Jak se dalo usuzovat podle obehnaného drátě- 
ného plotu, byl to nějaký zajatecký tábor, který byl krátce před našim  
příchodem vyklizen. Z nápisů tam bylo patrno, že zde byli ruští zajatci.  
Skupinu Lengenfeld ubytovali v prvním poschodí, skupinu Zwickau ve dru- 
hém poschodí a ženy v postranním traktu. V tomto lágru jsme se pozdr- 
želi,protože tu esesmani nalezli zapomenuté živé prase,které pochopitel- 
ně ihned zabili a udělali si hody. 

Přikázali nám, abychom jim zatopili v kamnech a poslali nás shánět  
v budově dřevo. Tak jsme donášeli všechno co bylo ze dřeva – postele,  
stoly a jiný inventář. Náš český cikán, Jan Růžička, slídil po dříví ve  
sklepeních a našel tam hromadu drobných brambor ke všeobecné radosti  
nás všech. V místnosti, kde jsme byli, stála vysoká kamna, a protože se  
mohlo stopit všechno i postele, využili jsme situace a založili v kam- 
nech oheň. Měli jsme brambory, ale neměli jsme vodu na jejich ohřátí;  
a tak jsme si brambory opékali, tím že jsme je přilepovali rozřezané na  
plátky, na kamna. Opečené brambůrky jsme si schovali do zásoby. Večer  
jsme dostali oficiálně od esesmanů každý 10-15 vařených brambor. Z Da- 
lovic byli tedy ony malé brambůrky, které byly nalezeny při exhumaci u  
pístovských obětí – jiné jídlo jsme od této chvíle nedostali. 

Esesmani sháněli sůl, ale to byla pro vězně nedostupná věc. Nikdo  
z nás sůl neměl, neboť v koncentračním táboře nám podávanou stravu nikdy 
nesolili a jídlo bylo vždy bez chuti. 

PRASEČÍ HODY ESESÁKŮ 

Celý den jsme setrvali v Dalovicích a obdrželi  
několik vařených brambor. Esesmani měli totiž dále  
hody z nalezeného prasete a, jak jsem se dozvěděl od  
Fred Fürsta, dostaly prý přitom silný průjem, protože  
byli nuceni pojídat maso nesolené. 

NOC u TEPLÉ na BEČOVSKÉM 
HŘIŠTI 

V ranních hodinách jsme se vydali z Dalovic na  
další pochod. Šli jsme kolem vybombardovaného karlo- 
varského nádraží, které bylo v troskách a dále oblou- 
kem přes Rybáře do Doubí, neboť jsme se vyhýbali městu. 
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Dostali jsme se až do Bečova. A stále jako předtím – kdo nemohl pokra- 
čovat v cestě, dostal rozkaz si lehnout, odtrženo mu číslo z vězeňské  
kazajky a bez milosti zastřelen. Utržená čísla mrtvých vězňů byla je- 
diným dokladem o zastřelení vězně. Esesmani jich měli plné kapsy. Za  
Bečovem jsme došli na jakési fotbalové hřiště u říčky Teplá. Zde nám  
bylo možno se „umýt“ v řece, čehož jsme všichni využili k tomu, abychom  
svlažili rozpraskané rty a pořádně se napili. Na hřišti bylo už několik  
jiných transportů. Hlídači si topili v chatkách ve stráni. V Bečově  
zmizel záhadným způsobem Václav Hodač z Mělníka, aniž by nám předem ně- 
co naznačil – prchl na vlastní pěst. 

V oblouku za řekou,vzpomínám, tábořili Indové–britští zajatci. V je- 
jich táboře plápolal ohromný oheň, u kterého se ohřívali. My jsme spali  
v chladném údolí Teplé. Vybavuji si, jak u fotbalové branky směrem k měs- 
tu byl tehdy vykopáván hrob pro zastřelené vězně. Jeden z německých  
vězňů, který měl zanícenou ruku, asi se snětí, obrátil se ráno na strážce  
SS, že nemůže dál pokračovat v pochodu, že potřebuje nutné ošetření. Mar- 
ně asi přesvědčoval esesáka, viděli jsme jak ukazuje stále na ruku. Náh- 
le byl rozhovor ukončen tím, že byl odveden stranou a zastřelen. 

VLKOVICE  
TRAGICKÝ KONEC R. BLAŽEJE 

Pokračujeme v pochodu bez jídla, vysíleni. Poča- 
 sí se zhoršilo, chvíli pršelo, chvíli sněžilo. Každý  
 kopec před námi byl vyhlížen v obavách, který z nás  
 nevydrží se silami. V obci Mnichov objevil jeden es- 
 esman, že sovětský vězeň má pod trestaneckým oděvem  
 civilní kalhoty. Podle zvyklostí transportu byl tím  
odsouzen k smrti. Esesman ho v obci nezastřelil, ale za Mnichovem na  
planince u hřbitova přikázal vězňovi, aby vyšel z řady. Vězeň však náh- 
le skočil po esesákovi, chytil ho za pažbu ručnice a zápasil s ním, až  
spadli do příkopu. Ještě dva další esesáci se vrhli na vězně, ale ne- 
mohli vystřelit, aby některý z nacistických pochodů nebyl výstřelem za- 
sažen. A tak teprve po krátkém nerovném zápase byl vězeň přemožen a  
ubit. Snad tam leží na hřbitůvku, ale není vyloučeno, že byl hozen do 
zákopu, které zde byly všude podél silnic vykopány pro budoucí obranu  
přicházející fronty. 

Apatičtí, promrzlí, došlí jsme až do obce Vlkovice nedaleko Marián- 
ských Lázní a zde prošli pod viaduktem železniční trati u nádraží do  
údolí s potůčkem; na stráni jsme museli zalehnout. Tato noc byla osud- 
ná pro naše dva české kamarády. Dozvěděli se náhodně, že tuto noc ne- 
bude mít psovod se psem službu a bude spát ve vsi. Viděli v tom šťast- 
nou příležitost k útěku, přestože jsem je přemlouval, že je třeba jednat 
opatrně, protože neznali krajinu, kdoví, co může být za kopcem, a hra- 
nice protektorátu byla ještě daleko. Byl jsem jediný, kdo z Čechů tuto 
krajinu dobře znal z první republiky a sliboval jsem jim, že sdělím až  
budeme trochu blíže k hranicím. Rudolf BLAŽEJ a Ivan STEN, prvý z Olo- 
mouce, druhý z Užhorodu, byli však už netrpěliví a snad i cítili, že by  
na další vyčerpávající pochod nemuseli mít dost sil. Vyrazili náhle  
v noci kordonem esesáků, kteří leželi na slámě na vršku stráně, a prcha- 
li za bláznivé střelby esesáků. Zatímco Ivan Sten stále utíkal bez oh- 
ledu na nebezpečnou střelbu, Rudolf Blažej zalehl, protože se asi bál  
silné střelby a počítal s tím, že za chvíli střelba utichne a potom se  
znovu vydá dál. Ale jeden mladý esesák v horlivosti běžel za prchají- 

  



11  

cími a narazil náhodou na ležícího Blažeje. Tak byl přiveden zpět,paž- 
bami pušek mlácen do obličeje,břicha až z rukou,kterými si chránil hla- 
vu zbyly jen krvavé cáry. Takto nelidsky ztýrán byl ponechán u potůčku  
v agonii. Při bití volal naposledy jméno své dcery. Její matka byla  
zavražděna v době heydrichiády. Nikdo z vězňů se nesměl k němu přiblí- 
žit a pomoci mu. 

Ráno přišel komandant Roller a byl mu ohlášen pokus o útěk – nechal 
Blažeje,ležícího stále dole u potůčku snad v bezvědomí,snad ještě dýcha- 
jící, zastřelit. Po válce, v červnu 1945, pátrala zde Jarmila Blažejová,  
dcera umučeného, po hrobě svého otce, ale místní Němci v domku za tratí  
zapřeli, že by tu byl kdy někdo zabit. 

Ivan STEN uprchl ve směru na Vysočany – Vyškovice a poslal mi z Pra- 
hy lístek, že v lese narazil na ruské partyzány a šťastně se dostal, asi  
s nimi, až do Prahy. Další jeho osud mi není znám. 

VZPOMÍNKY Fr. KOBALSKÉHO z VLKOVIC 
Na tomto místě děláme malou vsuvku  

do vyprávění s. Jokla. Vypátrali.  

Jsme, že dosud žije několik občanů,  

kteří zde pobývali koncem války.  

Mezi nimi jsme nalezli svědka, kte- 

rý žil přímo ve Vlkovicích a viděl  

pochod smrti. Je to František KOL- 

BASKÝ, který nám ochotně vyprávěl  

o době konce války a pomohl upřes- 

nit okolnosti pochodu smrti. 

František KOLBASKÝ prožil těžké  

dětství. Po skončení Slovenského  

národního povstání byl s matkou a  

pěti sourozenci odsunut Němci do  

internačního tábora v Tršnicích a  

odtud přišla rodina do Vlkovic –  

k německému sedlákovi v čp.6. Bylo  

mu tehdy 15 let a musel vydělávat  

na celou rodinu – matka čekala dí- 

tě. Do Vlkovic přišel asi koncem  

října 1944. Co se týká pochodů  

smrti zajatců a vězňů, vzpomíná si  

především na dva. 

Prvý pochod vězňů, resp. zajatců An- 

gličanů, Francouzů aj. nebyl velký  

a přišel do Vlkovic 3-4 dny před  

druhým velkým pochodem, tj. asi 15.  

dubna. Vzpomíná na tento pochod  

proto, že tehdy jeho nejmladší bra- 

tr Arnold, narozený v listopadu  

1944 už ve Vlkovicích, měl silný  

katar a byl v nebezpečí života.  

Matka sháněla, zda mezi zajatci ne- 

ní nějaký lékař, který by chlapce 

zachránil. Přihlásil se jeden letec  

Angličan a dal chlapci nějaké léky,  

které měl s sebou, a bratra skutečně 

zachránil. Druhý den pokračovali  

tito zajatci, kteří přespali po sto- 

dolách, v pochodu směrem na Marti- 

nov a Dolní Kramolín. 

Asi 3-4 dny nato přišel onen hroz- 

ný pochod smrti, 20. dubna v 5. hodin  

odpoledne. Už cestou ze Zádubu a  

Závišína na vlkovitém katastru  

zůstali tři mrtví zastřelení věz- 

ňové v příkopech u silnice. V po- 

chodu bylo velmi mnoho vězňů, snad  

několik tisíc,bylo to ohromné množ- 

ství ubožáků. Němci, kteří je strá- 

žili, zastavili se u našeho sedláka  

z čp. 6 a ptali se, zda by jim dal  

trochu slámy. Sedlák měl malý stoh  

slámy pro potřebu do stájí. Stráže  

SS vzali si pro sebe slámu, ale než  

se kdo nadál, byl celý stoh rozebrán  

i vězni, kteří si ji brali pod hlavu  

na spaní. Nocovali dole pod viaduk- 

tem v údolí. Večer přišli dva eses- 

mani, aby sedláci pozavírali dvory,  

aby nikdo nic neukradl nebo se tu  

neschoval. V noci, vzpomíná Franti- 

šek Kolbaský, bylo slyšet nějakou  

střelbu. 

Druhý den ráno, když nakrmil doby- 

tek, šel krouhat tuřín na řezanku na  

večerní krmení. Šel přes dvůr s po- 

dlouhlým košíkem tuřínu a spatřil  

jak kolem šli vyhublí vězňové a 

mávali na něj a ukazovali na tuřín.  

Kolbaský vyšel do branky a svrhl  

tuřín na zem – ten se rozkutálel  

s kopečka a jediném okamžiku zmizel  

mezi vězni. Přiskočil esesák ke Kol- 

baskému a praštil ho pažbou do zad,  

když se dal na útěk, tak, že spadl na 

hromadu sněhu, která byla shrnuta  

uprostřed dvora ze zimy a roztávala. 
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Padl do sněhu obličejem, odřel se,  

ale byl rád, že nebyl zastřelen, pro- 

tože se objevil ve dveřích sedlák,  

něco hovořil s esesmanem a dobře  

to dopadlo. Nato šel Kolbaský pro  

vodu ke studni, která je u zdi v ro- 

hu dvora. Pumpoval vodu a díval se  

co se děje za zdí. Po silnici pře- 

cházeli bez konce vězňové. Jeden vě- 

zeň, starší člověk, klesl vysílením  

na kolena, druzí dva, mladší, snažili  

se ho rychle postavit. Ale v tom  

zapískání kára a přiskotačili dva po- 

hůnkové, vrhli se ke starému, vzali  

ho stranou a zastřelili naproti u  

bývalého statku (dnes je tu park)  

a nechali ho ležet na dvoře. Odpo- 

ledne se tam šel podívat a mrtvý  

tam stále ležel. Druhý den, když  

tam šel znovu, tam již nebyl. Viděl  

také, že se vězňové střídali v ta- 

žení rovného čtyřkolového vozíku,  

na kterém ležely kulomety a pásy. 

Co se týká události, která potkala  

tento pochod za Martinovem udává,  

že v té době létali sem hloubkaři  

ostřelovat letiště, jiná letadla než  

hloubková sem nelétala. Snad Němci  

z doprovodu začali na letadla stří- 

let. Asi 800m od místa stály německé  

tanky, čtyřčata, vpravo od silnice na  

Holubín, před první zatáčkou. Na le- 

tišti hořela letadla, většinou škol- 

ní. Za několik dnů na to byl pod- 

niknut nálet na vlkovické nádraží.  

Byly prostříleny cisternové vagony.  

Rasance střel byla tak úžasná, že 

střela prostřelila cisternu, traver- 

zu vagonu a ještě kolej. 

I po trati na Karlovy Vary projíž- 

děly nákladní vlaky s trestanci.  

Vězňové skákali z vlaků ve vlko- 

vickém tunelu a mezi Ovesnými Klad- 

rubami a Vlkovicemi bylo chyceno  

Němci více takových uprchlíků. Ji- 

ná skupina vězňů byla chycena už  

před tunelem směrem k Stanovišti.  

Na železniční trati do Karlových  

Var pracovala skupina zajatců. Vi- 

děl, že k jídlu dostávali tuřín a  

brambory. Na záchod chodili dolů  

pod přejezd. Když šel vícekrát za  

sebou zajatec na záchod, strážce SS  

– když se šplhal zpět na trať – do  

něho kopl a srazil ho dolů. Mrtvé  

sbírali a odváželi vlakem pryč. 

Co se týká vraku auta u Holubína,  

byly sem koncem války přemístěny  

z Mariánských Lázní dílny a zde se  

nouzově také opravovala auta a byly  

tam různé náhradní díly.

Co se týká exhumace u vlkovického  

koupaliště, byli mrtví nejprve od- 

vezeni do stodoly za tratí a zde  

po přivezení rakví, do těchto ulo- 

ženi. 

Co se týká letiště Skláře, viděl Kol- 

baský se stráně nad Holubínem, že  

hangár vyhodili do povětří sami Něm- 

ci. Hloubkaři zničili jen velitel- 

skou budovu, která měla skleněnou  

kopuli. Vůbec hloubkaři tu řádili,  

ale bombardéry tu vůbec neviděl.  

Střely na pístovském kostele jsou  

prý též od hloubkařů. Na nádraží  

v Ovesných Kladrubech shodili hloub- 

kaři dvě bomby. V lese kolem letiš- 

tě bylo všude nastrkáno letadel ty- 

pu Storch, ale shořela i nějaká tří- 

motorová JU-52. Poslední německé le- 

tadlo spadlo pod Zádubem v místech,  

kde bydlí Müller, asi 200m výše v po- 

li; pokusilo se vzlétnout, ale hloub- 

kaři mu nedovolili nabrat výšku a  

tak se zřítilo. 

Při útoku Američanů se prvý den Ame- 

ričané do Vlkovic vůbec nedostali.  

Americká vojska objela Zádub a jela  

směrem na Teplou. Druhý proud jel  

přes Martinov, Reinmühle vzhůru na  

Vysočany. Až třetího dne přijeli Ame- 

ričtí vojáci do Vlkovic. Němci měli  

miny v bahně pod dnešním kravínem a  

ty jen „vyfoukly“. Byli to ostří a  

nesmlouvaví vojáci. První rozkaz byl  

„Ihned odevzdat všechny zbraně!“ a  

těch se sešlo ve Vlkovicích na tři  

auta. Asi 10 dnů po těchto frontových  

vojácích přijeli elitní, nažehlení a  

bratříčkující se vojáci. Jak se cho- 

vali Němečtí vojáci? V hospodě tu  

byl lazaret,když slyšeli Němci střel- 

bu Američanů,naskákali do vozů i s ra- 

něnými a vyjeli směrem na Zádub –  

přímo do náručí Američanů. 

Naproti ve dvoře pracoval u koní je- 

den Francouz, děvečka Polka. Ve vsi  

u Windirsche byl 1 Francouz, 1 Polák  

a 3 Polky; od těch se dověděl Kol- 

baský, že válka skončila. Nepamatuje,  

že by ve vsi přišel nějaký Francouz o  

život. 

Kolbaský vzpomíná, jak za války jez- 

díval „ledovat“ do Mar.Lázní,do Spor- 

tu. Ve sklepě dva ruští zajatci roz- 

tloukali led. Na chodbě stál hrnec  

brambor na vychladnutí. Kolbaský bral  

brambory a házel jim je do sklepa.  

Oba zajatci je snědli i se šlupkami,  

to si jako chlapec uvědomoval, jaký  

musejí mít velký hlad.
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LETECKÝ ÚTOK 

My, čeští vězňové, hluboce otřeseni ztrátou  
našeho kamaráda, který byl před našimi zraky surově  
utlučen, řadili jsme se ráno pomalu do transportu.  
Někteří z nás (K. Voborský a j.) se trochu zpozdi- 
li, stále se vraceli zrakem k mrtvému, který tu byl  
ponechán na zemi bez povšimnutí. 

Vyšli jsme bez komanda Zwickau, které se tu opozdilo, i bez skupiny  
žen, které se statečně držely. Toto odloučení nám však bylo zanedlouho  
osudné. Když jsme přišli na planinu za Vlkovice, tam, kde odbočuje silni- 
ce na Pístov, spatřili jsme spojenecké hloubkové letce, kteří to podni- 
kali útok na nedaleké letiště. Letadla se spouštěla šipkou dolů na le- 
tiště, pak nabírala výšku a nad planinkou v těsné blízkosti nad námi  
se obracela a znovu vracela nad letiště. 

Esesáci se rozprchli na obě strany silnice do nedalekých lesů. Za  
jedním z nich jsem klusal doleva pro případ, aby na mne nemohli střílet.  
Leželi jsme na okraji lesa schováni. Najednou na mne promluvil esesman  
česky a na mou otázku sdělil, že pochází z Hlučínska. Většina vězňů za- 
lehla do příkopu u silnice, aby se chránila v případě leteckého útoku.  
Aby však nedošlo k takovému omylu, vězňové na letce mávali, protože měli  
zkušenost z Lengenfeldu, že při podobném mávání američtí letci tehdy od- 
letěli, aniž by svrhli bomby nebo zaútočili. Tak se letadla nad plani- 
nou několikrát obrátila a při poslední otočce prvé letadlo odletělo a  
druhé, letící za ním, se stočilo a vypálilo salvu do vězňů ležících v  
příkopech, načež odletělo směrem ke frontě. Následky salvy byly strašné.  
Řada vězňů zahynula přímo na místě, jiní byli těžce zraněni. Esesmani  
tyto zraněné vězně vyřadili z dalšího pochodu a po odtržení vězeňských  
čísel postříleli. Mezi obětmi leteckého útoku byl esesman, zvaný „Bri- 
gadýrka“ (protože nosil stále tuto čepici), jehož jméno neznám, ale který  
jediný zacházel s vězni lidsky a říkal nám, že byl zařazen do této služ- 
by nuceně. 

Pokračovali jsme v cestě. Na silnici před námi hořely rozstřílené  
německé vozy (v místech u serpentýn). Vzpomínám jen na konzervy leží- 
cí u vozů, které nás hladové zajímaly nejvíce, ale hrozba zastřelení va- 
rovala. Polní cestou (pozn. red. Tedy nikoliv přes Holubín) došli jsme  
do údolí vesnice (pozn. red. Dolní Kramolín), kde jsme se poprvé mohli  
u pumpy napít, a pokračovali polní cestou do Plané. 

Pršelo, místy padal sníh – byl to kritický den. V hluboké beznaději  
zastavil transport v Plané. Utábořili nás na koupališti poblíže hřbi- 
tova. Ten den měli esesáci špatnou náladu a chtěli nám „osladit“ pos- 
lední chvíle našeho života. Nařídili v 6 hod. večer ulehnout na zem,  
mokrou, rozbahněnou, místy do vody, pod širým nevlídným nebem. Jakmile  
se někdo zvedal a chtěl by si sednout, bylo po něm stříleno. Když pak  
v 6 hod. ráno byl budíček, řada vězňů, promrzlá, zesláblá, už nevstala. 

Vzpomínám, jak esesáci ve skupině Cvikov určili skupinku vězňů pro  
přinesení polévky. Asi 5-6 Poláků cestou s konví polévky neodolalo a  
z této polévky, určené pro esesáky, nabralo hrstí polévku. Doprovázejí- 
cí esesman neřekl cestou nic, ale když donesli polévku na místo určení,  
nařídil Polákům, aby si klekli na kolena, jejich čísla byla odtržena, za- 
psána do seznamu zastřelených a byli odvedeni ke hřbitovní zdi. Zde,  
v poslední naději, dali se na útěk, ale z dálky byli postříleni. 

Planá. Jen v mlze vzpomínám na ulice plné transportů, zajatců, voj- 
ska; na chodníku tu bylo vidět mrtvé koně, zabité či po bombardování.  
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VZPOMÍNKY DALŠÍCH ČESKÝCH VĚZŇŮ 

K. VOBORSKÝ 
Karel Voborský z Českých Budějovic  

vzpomíná na celý pochod obdobný- 

mi zážitky. Projel s námi trasu  

pochodu a upamatoval se na řadu ob- 

jektů, obcí a míst, kudy šel. Událost  

před Holubínem líčí ve stejném du- 

chu,jako soudruh Jokl,pouze je přes- 

vědčen, že šlo o tři americká leta- 

dla a nikoliv o dvě. Protože ve Vl- 

kovicích zůstal při nástupu vzadu,  

zažil útok letadla z pohledu před  

sebe. Letadla nabírala nad pochodem  

výšku a bylo jisté, že vidí vězně,  

stejně jako on zcela zřetelně viděl  

letce–černocha v letadle. Snad chtěl  

vypálit do esesáckého doprovodu. Co  

se týká zprávy, že by esesáci po le- 

tadle stříleli, není pravdivá. Naopak  

měli velký strach a neodvážili se  

potyčky s letadlem. 

Strašlivý obraz po útoku se mu zaryl  

do paměti i se scénou, jak polský vě- 

zeň, zasažený a s odtrženou paží přes 

strašné bolesti,které musel mít,pro- 

sil marně ovšem esesáka, aby byl za- 

řazen do dalšího pochodu, že je scho- 

pen chůze. 

Zde byl asi také lehce zraněn Maďar  

Oskar Krämer,své zranění zapřel a po- 

kračoval v pochodu. 

L. ZACHAŘ 
Ladislav Zachař ze Zruče napsal nám  

s omluvou, že je po mozkové mrtvici a  

vzpomíná jen na hlavní okamžiky po- 

chodu. Píše: „pochodu jsem se zúčast- 

nil, vyšli jsme z Lengenfeldu. Bylo  

nás asi 800. Přenocovali jsme v jed- 

né vsi, ráno nás vedli Němci pryč a  

asi 50 lidí, kteří nebyli schopni  

cesty, odvedli stranou a zastřelili.  

Během pochodu, kdo nemohl jít, Němec  

ho vytáhl z řady a zastřelil. Mezi  

nimi byl i Janotka z Ruzyně. U Vl- 

kovic se pokusil v noci o útěk R.  

Blažej z Olomouce, byl však chycen,  

přiveden zpět, kde ho Němci tloukli,  

kopali a nakonec zastřelili. 

Pochod byl napaden hloubkařem, ze 

zadu, asi 45 vězňů bylo usmrceno. 

Když zjistili, že jsou to vězni,  

odtáhl. U jednoho lesa nás Němci  

pustili, další šli dál, co se s nimi  

stalo nevím. My jsme se museli skrý- 

vat po dvou nebo po třech, nemohli  

jsme jít společně. Sešli jsme se  

v jednom městě, kde nás Němci chyti- 

li,odvedli na dvůr,kde nás vyslýcha- 

li a chtěli nás postřílet. Zachránil  

nás jeden Němec – zástupce velitele,  

který jim řekl, že jsme vězni a že  

jsme byli propuštěni. Tak nás zase  

propustili. Dali nám německý dozor  

a převáděli nás z jedné vesnice do  

druhé. Dovedli nás do Stříbra a zde  

jsme se přes hranice dostali do Plz- 

ně a domů. S pozdravem L. Z.“ 

FR. MÁLEK 
František Málek ze Starého Hradiště u  

Pardubic nám napsal: „Pístovská  

mohyla je jenom nepatrná část hrůz  

lengenfeldského pochodu smrti. Já  

jsem byl jeden z nejmladších vězňů,  

bylo mi 24 let. Byl jsem vězněn  

v koncentračním táboře Dachau pod č.  

68458 a potom ve Flossenbürgu a Len- 

genfeldu pod č.27782 za údajné napomá- 

hání jugoslávským partyzánům. – Sku- 

tečně se stalo při pochodu, kterým  

jsem i já na neštěstí prošel, že jsme 

byli napadeni dvěma hloubkaři, z nichž  

jeden, snad nějakým nedopatřením, ne- 

bo snad proto, že viděl esesáky, kte- 

ří po obou stranách společně s po- 

pravčí četou vedli transport a lik- 

vidovaly postupně vyčerpané vězně,  

dávkou z kulometu skosil konec trans- 

portu i s esesáky. Neznám přesný po- 

čet mrtvých,kteří tam zůstali,jelikož 

jsme okamžitě pokračovali v pochodu.  

Dodnes mi utkvěl v paměti pohled na  

pruhovanou kopuly vrtule hloubkaře,  

který se proti nám spouštěl. To je  

vše co mohu k tomuto případu dodat,  

mohu jen potvrdit, že soudruh Jokl  

vedl vše v patrnosti a měl o všem  

dobrý přehled, jeho znalost němčiny  

mu k tomu hodně pomáhala. 

Co se týká případu Blažeje. Blažej  

se svým kamarádem Stenem se pokusi- 
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li o útěk v noci. Byla to jedna 

z posledních beznadějných nocí.  

Měli jsme malou naději na život, 

všechno nasvědčovalo k likvidaci  

celého transportu. Blažej byl  

chycen a přivlečen zpět a pozdě  

do noci bylo slyšet jeho nářek,  

jak do něho kopali, pokud ho ne- 

ubili.

O předposledním dnu byl zastřelen též  

mladý chlapec Janotka, který vysílen  

sám vybočil z transportu. Tyto případy 

byly hromadné, kdy popravčí četa nahá- 

něla vězně do lesa a zezadu je stří- 

lela. Nevím, kdo tyto mrtvé odklízel,  

kteří lemovali okraje lesů,kudy trans- 

port prošel. 

V Pardubicích žije ještě Karel Levý,  

je však již stár (80 let) a nevím, ko- 

lik mu ještě paměť poslouží. – Jsem rád,  

že alespoň někdo má skutečně zájem o  

tuto tragickou událost minulých let.  

F.M.“ 

SMRT JANOTKY ZA PLANOU 

V 6 hodin ráno nastoupili jsme na plánském koupa- 
 lišti promrzlí a promoklí k pochodu. Byli jsme v mís- 
 tech, kde protektorátní hranice sice byla ještě daleko,  
 ale zdařený útěk by odtud umožnil dosáhnout protekto- 
 rátu. Zatím to však stále vypadalo beznadějně – esesá- 
 ci ostražití, ve špatné náladě a počasí hrozné. Stále  
 pršelo se sněhem a mnozí z nás již nebyli schopni u- 
 nést promočené pokrývky a odhazovali je do příkopu a  
s nimi i jedinou ochranu před nočními mrazíky. Stáčeli jsme se směrem  
na Bavorsko a možnost útěku v nedohlednu. Mladý Janotka byl již tak vysí- 
len, že se rozhodl vystoupit z řady – jediné vysvobození z útrap. Měl pa- 
ty odřeny na holé kosti a nemohl dál. Sousedé po stranách ho podpírali  
a bránili mu v rozhodnutí volit smrt. Přesto vystoupil z pochodu,a nejpr- 
ve byl německým vojákem z wehrmachtu znovu strčen do proudu. Ale zase vy- 
stoupil a volal:„Pozdravujte maminku, už ji nikdy neuvidím!“. Byl zastře- 
len na silnici mezi Planou a Tachovem v místech za zatáčkou, kde silnice 
stoupá do vršku, a sražen do příkopu. Tak zemřel náš nejmladší, osmnácti-
letý spoluvězeň, pro kterého mohl život právě v tomto čase začínat. 

Pochod – apaticky, smutečně, – pokračoval za deště a stálého sněžení, 
za prudkého větru do Tachova, prošel Tachovem a zastavil se až v Alberts- 
dorfu (Písařova Vesce). Zde jsme mohli přespat po stodolách a po zásahu  
zástupce velitele, který nebyl esesák, dostali jsme i vařených brambor.  
Skupina Zwickau nás zde opustila, pokračoval v cestě a nocovala asi v  
Schönwaldě (Lesná). – Těch několik brambor bylo pro nás úplnou hostinou. 
Zástupce velitele nás ujistil, že prý od této chvíle žádný vězeň nebude  
již zastřelen, protože prý přišel od Mezinárodního Červeného kříže zákaz  
střílení zesláblých,raněných či nemocných vězňů. Ačkoliv bychom tomu rádi 
uvěřili, znělo to přece jen po tolika útrapách neskutečně a nikdo nám ne- 
mohl zaručit,že druzí,především mladí esesmani,pro které jak jsme se mno- 
hokrát přesvědčili, neplatilo žádné zařízení, budou toto respektovat.  
Přesto se někteří nemocní a ranění na výzvu přihlásili u starosty na obci  
k ošetření. Mezi nimi byl snad i u Pístova postřelený Oskar Krämer, Maďar  
(dle ITS nar. 14.8.1920 Turná, čís. 33777). 

Z Písařovy Vesce jsme prostřednictvím Miroslavy Halové z Tachova získali  

svědeckou výpověď L.Spotkové a M.Heidenreichové,které ve vsi žily koncem  

války. I když jejich vzpomínky,vzhledem k jinému datu, týkají se asi ji- 

ného pochodu, uvádíme je jako doklad situace ve vsi v těch dnech: 
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„Albertsdorfem, dnes Písařovou Vescí, procházel třetí transport vězňů  

z koncentračních táborů ke konci dubna, když už sem doléhala střelba  

blížící se spojenecké armády. Asi 26. dubna pozdě odpoledne se zde za- 

stavil transport. Esesmani zde už nebyli, ale nějací muži vězňům ozná- 

mili, že jsou svobodni. Naše vesnice je chudá a byly tu jen samé ženy.  

Vězně ubytovaly v sálech dvou hostinců a ve stodole největšího sedláka  

Würba. Z ostatních stavení tam nosily ženy a děti brambory, chléb a mlé- 

ko. Na dvorech byli pařáky a na nich se vařili pro vězně brambory.“  

Obě ženy vzpomínají, že se hodně vězňů „vytratilo“ ještě dříve než ode- 

šel zbytek transportu organizovaně směrem na Lesnou i tak Tachovu. Pozdě- 

ji se doslechly, že u Lesné je převzali Američané. – Těsně za vsí byli  

nalezeni tři mrtví vězňové a v okolí tři němečtí mrtví vojáci. Všichni  

byli pochováni u kříže na rozcestí k Mýtu a vězňové v r. 1946 exhumováni. 

TRANSPORT MĚNÍ SMĚR 

Druhý den ráno bylo sice deštivo, ale počasí se  
 oteplilo a náš směr cesty se náhle – aniž bychom  
 znali příčinu – změnil. Teprve po válce jsem se do- 
 věděl od býv. komunistického poslance v Liberci Hün- 
 ingera, že 23. dubna 1945 byl evakuován koncentrační  
 tábor Flossenbürg. Hünniger byl tam vězněn do kon- 
 ce války a 23. dubna byl tábor evakuován do Dachau.  
Tento pochod na Dachau musely nastoupit i ty transporty, které došly do  
Flossenbürgu před několika dny, zcela vysílené, V táboře Flossenbürg  
zůstalo 1 600 vězňů, kteří měli být povražděni, ale naštěstí byl koncen- 
trák obsazen spojenci a vězňové byli zachráněni. Esesáci většinou prch- 
li, jejich manželky byly internovány. Naše věci tam rozkradli polští  
příslušníci, kteří se nehodlali vrátit do Polska, a chtěli zůstat na Zá- 
padě.  

Z jasného tehdy pro nás důvodu stočil se transport na silnici  
před Lesnou (Schönwald) směrem zpět od starých hranic a toho dne jsme  
došli do vesnice Doly (Tholl). Zůstali jsme bez skupiny Zwickau, bez  
nemocných a uprchlíků; podle odhadu nás zbývalo asi 180. Vešli jsme se  
na půdě a stodole jednoho domu v Dolech. 

Esesáci se neustále přeli, bylo vidět, že jsou rozladěni, protože si  
uvědomovali nezvratnost nepříznivého konce války pro jejich říši. Začí- 
nal chaos a celý den se množily pokusy o útěk. Esesáci přitom stříleli  
jen pro výstrahu – sami asi přemýšleli, jak si teď zachránit svou kůži.  

Jeden z esesáků, cikánského původu, o kterém jsem se už zmínil, vybí- 
zel vícekrát našeho cikána Růžičku, aby prchl. Za odbočkou silnice na  
Lesnou, v místech, kde po pravé straně se táhne kopec vzhůru prudším  
svahem, Růžička skutečně vyběhl z transportu a utíkal vzhůru k lesu.  
My trnuli hrůzou, kdy se ozve dávka a útěk skončí. Ale neozvalo se nic  
– esesák se totiž v noci domluvil s Růžičkou, rovněž Cikánem, že mu u- 
možní volně uprchnout. 

Situace dozrávala k útěku, bylo však třeba zachránit všechny české  
vězně a neriskovat jejich smrt. Přitom zůstávalo riziko projít němec- 
kým krajem s zfanatizovaným volkssturmem. 
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SVOBODA !! 
Ráno stáli nacističtí strážci před problémem,  

 kam se vlastně pustit dál. Směr pochodu vůbec nebyl  
 určen. Ráno jsme vyjednávali s Fredem Fürstem, jak  
 využít hluboké deprese a bezradnosti esesáků a po- 
 stupně se od transportu odpoutal. To se podařilo  
 české skupině hned za vsí, za Doly v lese v zatáčce  
silnice. Nacisté rezignovali a my se ocitli svobodni, ovšem v německém  
území a oblečeni ve štráfových vězeňských oblecích. Utvořili jsme malé  
skupinky, já šel s Kalinou, Zachařem a Mádlem. Asi po hodině chůze nás  
zastavili dva asi patnáctiletí němečtí výrostci od německé pracovní  
služby, ozbrojeni našimi čs. puškami vzor 24. Začal jsem na ně německy,  
že jsme propuštěni z transportu a že odcházíme do protektorátu a niko- 
liv ke spojencům. 

Horší to bylo před Borem. Zde nás zastavil jakýsi starý dědek v ci- 
vilu a řekl,že je od volkssturmu a že musíme jít s ním, že prý nám dá na- 
jíst. Nechtělo se nám a hleděli jsme se ztratit, ale bylo pozdě. Seběhl  
se větší počet Němců a tak nezbylo, než jít s ním. Nemohli jsme ani prch- 
nout ani mu odporovat. Věděli jsme,že je to špatné,vypadalo to,že některý  
z našich kápů upozornil obyvatelstvo, že jsme uprchli; sice se v poslední  
době stavěli, že proti nám nic nemají a že s námi div nesympatizují, ale  
jednalo se vrahy, kteří měli z našeho neštěstí radost a naše utrpení je  
uspokojovalo. – Starý volkssturmák nás pochopitelně nevedl domů, ale do  
Boru na velitelství SS, kde jsme se zase všichni uprchlí Češi zase sešli.  
Zde nám bylo s posměchem řečeno že budeme zastřeleni. Vodili nás od jed- 
noho místa,úřadu, k druhému, ale přálo nám štěstí. Prozřetelnost byla při  
nás. Když jsme, odvedeni do zámku beznadějně čekali na svůj osud – likvi- 
daci, procházel kolem nás zbytek našeho transportu směrem na Stráž. Zás- 
tupce velitele, který byl protinacistickému smýšlení, nás spatřil a při- 
šel k Němcům a uvedl,že jsme prý propuštění vězňové,ale že již nemá žád- 
né tiskopisy propouštěcích dokladů a že tedy nevystavuje žádné doklady.  
Němci toto respektovali a proto jsem rychle vyjednal u Batalionskomanda,  
abychom dostali doprovod volkssturmu až na hranice protektorátu. Tak jsme  
byli předáváni od jedné vesnice ke druhé až jsme dosáhli stříbra. Ve  
Stříbře náš průvod s volkssturmákem zastavil člen Schupa a přikázal od- 
vést na gestapo. Ale tam byl nějaký nezkušený člen, kterému jsme slibo- 
vali, když nás chtěl na noc zamknout do vězení, že ještě do půlnoci dora- 
zíme do protektorátu, kde se ihned ohlásíme na hranicích. Potom nás pus- 
til úplně na svobodu… Uložil nám sice ihned se hlásit doma na gesta- 
pu, ale poněvadž si nezapsal jmena; bylo jisté, že se nic nestane.  

Tak jsme se po skupinách dostávali do Plzně a dále domů. 

Byl bych nevděčný, kdybych neřekl, že se nám podařilo opustit trans- 
port jenom díky tomu, že nám Fred připravil půdu. Osud stál na naší stra- 
ně i na nádvoří zámku v Boru, když nás zachránil zástupce velitele trans- 
portu před zastřelením. 

Nakonec pár slov k illegální práci v Lengenfeldu. Pracoval jsem v ile- 
gální skupině, která prostřednictvím B. Gabauera dostala od německých an- 
tifašistů zprávu o tom, že před příchodem spojeneckých vojsk Němci likvi- 
dují menší pracovní tábory, tj. příslušníky tábora postřílejí. Projedná- 
no pomocí Gabauera, který měl možnost styku s německými a zahraničními  
dělníky,že tito dělníci budou stále hlídkovat,kolem našeho tábora a když  
bude nutné,že zakročí. Byli určení mluvčí za národností vězňů,kteří měli  
případě nebezpečí vystoupit a apelovat v posledním okamžiku na cit ve- 
litele tábora a nějak pozdržel evakuaci, než by se dostavila pomoc zvenčí. 
Mezi SS pracoval též jeden člen v této ilegální skupině,zvaný „Brigadýr-
ka“. Bohužel byl zastřelen 21. dubna 1945 u Pístova při leteckém útoku. 
Civilní hlídky kolem tábora v Lengenfeldu byly drženy od 3. dubna 1945.
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IDENTIFIKACE OBĚTÍ 

Vyprávění bývalých vězňů poodhalilo roušku záhad nad neznámými  
dosud oběťmi na Pístově. Především upřesnilo otázku národnosti vězňů  
– pod písmenem „R“ jsou ruští vězňové stejně jako pod písmeny „SU“.  
Jedním z vlkovitých mrtvých je český vlastenec Rudolf Blažej. Jeho  
vězeňské číslo (27426) není v exhumačních protokolech uvedeno; mohlo  
jít o mrtvého číslo 7. 

Vlastivědný kroužek po poradě s bývalými vězni obrátil se ve věci  
identifikace obětí, ležících v pístovské mohyle, na pátrací službu Me- 
zinárodního Červeného kříže (ITS) v Arolsen. Tato služba disponuje  
36 miliony kartotečních jmenných lístků a vyřizuje 150 tisíc dotazů  
ročně. Na ITS byla zaslána čísla uváděná v exhumačních protokolech  
se žádostí o identifikaci. ITS podle vězeňských čísel určila jména  
obětí a zaslala i některé osobní údaje. 

A tak se podařilo po třiceti letech určit větší část zde na Písto- 
vě odpočívajících obětí pochodu smrti podle jmen a národnosti. Zbylé  
neznáme oběti, jejichž číslo nebylo zjištěno, bude už sotva možno kdy  
identifikovat. 

Seznam identifikovaných: 
1. BLAŽEJ Rudolf,inspektor ČSD z Olomouce,nar. 8.5.1897 Čes.Budějovice, 

věz. čís. 27426, zemř. 21.4.1945 Vlkovice; 

2. BARTOSZEWICZ Jan,věz.čís.23868,Polák,nar.12.12.1886 Kaweszyn, odvle- 
čen na nucené práce, příchod do KL Flossenbürg 1.9.1944, 
do pobočného tábora Zwickau,SA Aug.Horch Str.30.10.1944 
zavražděn 21.4.1945 Vlkovice (adresa na dopise: dcera, 
Hanke Karpinska, Grunewald-Waldhaus Berlin); 

3. BRODZINSKI Jacenty,věz. čís. 27710,Polák,nar.15.7.1909,Kroczyce,po- 
litický vězeň, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944, do  
pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zavražděn 21.4. 
1945 Vlkovice; 

4. BENTKOWSKI Boleslav, věz. čís. 27580, Polák, nar. 22.8.1895 Sosnowitz,  
politický vězeň, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944, do  
pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21. 4. 1945  
u Pístova 

5. BLITEK Jozef, věz.čís.27716,Polák, nar. 5.8.1916 Biorkow Maly,poli- 
tický vězeň, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944, do po- 
bočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4.1945 u  
Pístova; 

6. FRIEDMANN Zoltan, věz.čís. 33494, Maďar, nar. 19.3.1925 Tarpa, židov- 
ského původu, příchod do KL Flossenbürg 9.11.1944, do po- 
bočného tábora Lengenfeld 5.12.1944,zemř.21.4.1945 Pístov; 

7. GUDS Ivan, věz. čís. 23625, Rus, nar. 30.1.1922(3) Čichovka,odvlečen 
na nucené práce, příchod do KL Flossenbürg 17.9.1944,do 
pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4.1945  
u Pístova; 
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8. GROCHOLSKÝ Vasil, věz. čís. 27318, Rus, nar. 15.(19.)1.1926 Pomijnik,  
příchod do KL Flossenbürg 29.9.1944, do pobočného tábora  
Lengenfeld 11.10.1944, odvlečen na nucené práce, zemř.  
21.4.1945 u Pístova; 

9. JURČENKO Dimitrij, věz. čís. 10927, Rus, nar. 5. 8. 1924 Morožno, pří- 
chod do KL Flossenburg 31. 5. 1944, do pobočného tábora  
Lengenfeld 11. 10. 1944, zemř. 21. 4. 1945 u Pístova; 

10. KASJENĚNKO Grigorij, věz. čís. 26930, Rus, býv. válečný zajatec,  
nar. 15.9.1916 Martova, příchod do KL Flossenbürg 25.9. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 
21.4.1945 u Pístova; 

11. KALUŽNIJ Ivan, věz. čís. 27304, Rus, odvlečen na nucené práce, nar.  
6.6.1922 Charkov, příchod do KL Flossenbürg 29.9.1944,  
do tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4.1945, u  
Pístova; 

12. KLAUSNER Israel, věz. čís. 15207, Polák, nar. 18.8.1924 Kolomya,  
židovského původu, příchod do KL Flossenbürg 4.8.1944,  
do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4. 
1945 u Pístova; pátrání po válce bezvýsledné; 

13. KUKULSKI Kazimierz, Polák, věz. čís. 27592, politický vězeň, nar. 
20.9.1927 Wilczyska, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944, do 
pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944; 

14. KOZAČOK Ivan, věz. čís. 23825, Rus, nar. 18.7.1924 Novodmitrovka, 
odvlečen na nucené práce, příchod do KL Flossenbürg 19.9. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 
21.4.1945 u Pístova; 

15. KOKAREV Sergej, věz. čís 24776, Rus, nar. 1.1.1921 Tarasovka, od- 
vlečen na nucené práce, příchod do KL Flossenbürg 15.9. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 
21.4.1945 u Pístova; 

16. KRISTEK Gerhard, věz. čís. 27550, Polák, politický vězeň, nar.  
20.11.1920 Schwientochlcwitz, příchod do KL Flossenbürg  
1.10.1944, do pobočného tábora Lengefeld 11.10.1944, zemř.  
21.4.1945 u Pístova; 

17. KRZESZOWSKI Wladislaus, věz. čís. 27614, Polák, politický vězeň,  
nar. 16.1.1926 Wilczyska, příchod do KL Flossenbürg 
1.10.1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř.  
21.4.1945 u Pístova; 

18. KWASNIEWSKI Josef, věz. čís. 24120, Polák, odvlečen na nucené prá- 
ce, nar. 14.10.1913 Litzmannstadt, příchod do KL Flossen- 
bürg 12.9.1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944,  
zemř. 21.4.1945 u Pístova; 

19. LEITNER Sandor, věz. čís. 33805, Maďar, nar. 6.6.1903 Jaszkiser,  
židovského původu, příchod do KL Flossenbürg 9.11.1944,  
do pobočného tábora Lengenfeld 5.12.1944; zemř. 21.4. 
1945 u Pístova; 

20. MOREK Jozef, věz. čís. 27486, Polák, politický vězeň, nar. 26.10. 
1921 Przytkovice, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944,  
do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4.1945  
u Pístova; 
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21. OSTROUCHOV Jefim, věz, čís. 26900, Rus, odvlečen na nucené práce,  
nar. 23.12.1907 Ksondziwka(Sedziwka), příchod do KL  
Flossenbürg 23.9.1944, do pobočného tábora Lengenfeld  
11.10.1944, zemř. 21.4.1945 u Pístova; 

22. POCLEN Edoardo, věz. čís. 41966, Ital, politický vězeň, nar. 8.4. 
1921 Muggia, adresa Albargo Vescova 314, Provinz Triest,  
příchod do KL Flossenbürg 14.1.1945, do pobočného tá- 
bora Mülsen 26.1.1945. zemř. 21.4.1945 u Pístova, pát- 
rání po válce bezvýsledné; 

23. POLLAK Bela, věz. čís. 33249, Maďar, nar. 4.10.1919 Sasd, židov- 
ského původu, příchod do KL Flossenbürg 9.11.1944, do  
pobočného tábora Lengenfeld 5.12.1944, zemř. 21.4.1945  
u Pístova; 

24. POLEWKA Franziszek, věz. čís. 27562, Polák, politický vězeň, nar. 
3.10.1925 v Krakově, příchod do KL Flossenbürg 1.10. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř.  
21.4.1945 u Pístova; 

25. PIK Izák, věz. čís. 15778, Polák, nar. 10.12.1923 židovského původu,  
příchod do KL Flossenbürg 4.8.1944, do pobočného tá- 
bora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4.1945 u Pístova; 

26. RACZKOWSKI Zenon, věz. čís. 27635, Polák, politický vězeň, nar. 
12.3.1926 Tarnow, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944,  
do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 
21.4.1945 u Pístova; 

27. SOSNICA Alfons, věz. Čís. 27520, Polák, politický vězeň, nar. 2.8. 
1925 Piekary Slaskie, příchod do KL Flossenbürg 1.10. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř.  
21.4.1945 u Pístova; 

28. STEFANSKI Valerian, věz. čís. 27672, Polák, politický vězeň, nar. 
24.12.1913 Czeladz, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944,  
do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4. 
1945 u Pístova; 

29. SZYMCZYK Jozef, věz. čís. 27581, Polák, politický vězeň, nar. 28.9. 
1922 (nebo 15.1.1915) Wilczyska, příchod do KL Flossen- 
bürg 1.10.1944, do pobočného tábora Lengefeld 11.10. 
1944, zemř. 21.4.1945 u Pístova; 

30. SZULGO Piotr, věz. čís. 27686, Polák, politický vězeň, nar. 6.7.1917  
Petrohrad (Petersburg), příchod do KL Flossenbürg 1.10. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeldu 11.10.1944, zemř.  
21.4.1945 u Pístova; 

31. SZYMCZYK Jan, věz. čís. 27583, Polák, politický vězeň, nar. 13.6. 
1912 Jezow, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944, do 
pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21.4.1945  
u Pístova; 

32. SZYMANEK Tadeusz, věz. čís. 18729, Polák, odvlečen na nucené práce, 
nar. 29.5.1920 Pulawy, příchod do KL Flossenbürg 28.8. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944; zemř. 
21.4.1945 u Pístova; 

33. SEFFER Jerzy, věz. čís. 27507, Polák, politický vězeň, nar. 30.6. 
1915 Minsk, příchod do KL Flossenbürg 1.10.1944, do po- 
bočného tábora Lengenfeld 11.10.1944, zemř. 21. 4. 1945  
u Pístova; 
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34. TOMASZEWSKI Ludwik, věz.čís. 27597, Polák, politický vězeň,  
nar. 22.6.1909 Myslenice, příchod do KL Flossen- 
bürg 1.10.1944, do pobočného tábora Lengenfeld  
11.10.1944, zemř. 21.4.1945 u Pístova; 

35. TEPER Zygmunt, věz. čís. 27601, Polák, politický vězeň, nar. 
15.8.1925 Jezow, příchod do KL Flossenbürg 1.10. 
1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944  
a zemř. 21.4.1945 u Pístova; 

36. WILANTOWICZ Lucjan, věz. čís. 19000, Polák, odvlečen na nucené  
práce, nar. 11.2.1897 Varšava, příchod do KL Flo- 
ssenbürg 28.8.1944, do pobočného tábora Lengefeld  
11.10.1944, zemř. 21.4.1945 u Pístova, pátrání po  
něm po válce bezvýsledné; 

37. WLODARSKI Kazimierz, věz. čís. 27407, Polák, odvlečen na nucené  
práce,. nar. 15.12.1922 Käntchen, příchod do KL Flo- 
ssenbürg 29.9.1944, do pobočného tábora Lengefeld  
11.10.1944, zemř. 21.4.1945 u Pístova, pátrání po  
něm po válce bezvýsledné; 

38. ZACHARKO Karol, věz. čís. 23569, Polák, odvlečen na nucené práce,  
nar. 4.11.1907 Grodzisk, příchod do KL Flossenbürg  
7.9.1944, do pobočného tábora Lengenfeld 11.10.1944,  
zemř. 21.4.1945 u Pístova. 

 

Vězeň čís. 74706 nepatřil do KL Flossenbürg, ani není jasné, do kterého  
jiného koncentráku. 

NEUZAVŘENÁ KAPITOLA 

Z celého případu pístovské tragedie zůstává neuzavřenou kapitolou  
pátrání po pozůstalých. Uvedené jmenné seznamy byly zaslány na přísluš- 
ná velvyslanectví. Z nich první odpověď přišla ze sovětského velvysla- 
nectví v srpnu 1975 s povzbudivými řádky k naší vlastivědné práci: 

„Členům vlastivědného kroužku Klubu zdravotníků  
v Mariánských Lázních 

Vážení soudruzi, 

dostali jsme Váš dopis se jmény do této doby neznámých zemře- 
lých sovětských občanů. Přiložené jmenné seznamy jsme předali  
kompetentním sovětským orgánům s cílem pátrání po příbuzných těch- 
to zemřelých, což bude v současné době - třicet let od skončení  
Velké Vlastenecké války –věc nelehká, protože válka rozptýlila  
mnoho sovětských rodin po celé zemi. V případě kladného zakonče- 
ní tohoto pátrání Vás budeme informovat o výsledcích. 

Přijměte naše vřelé poděkování za pěknou vzpomínku na sovět- 
ské lidi a vojáky Sovětské armády, kteří přinesli svobodu česko- 
slovenskému národu v boji proti hitlerovským okupantům. Srdečně  
díky Vám za velikou práci, kterou jste vykonali při pátráním po  
jménech sovětských lidí, pohřbených v pístovské mohyle! 
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Z celého srdce Vám přeje dobrého zdraví, velkého osobní- 
ho štěstí a dalších úspěchů v ušlechtilé práci pro blaho so- 
cialistického Československa, při upevňování nerozborného přá- 
telství mezi našimi národy. 

 Vojenský atašé velvyslanectví 
 Sovětského svazu v ČSSR“ 

 

V listopadu 1975 přišla odpověď z maďarského velvyslanectví se dvě- 
ma adresami pozůstalých obětí: 

 

„Vážení soudruzi, 

Váš dopis ze dne 7. července tr. Jsme postoupili maďarskému 
Výboru občanů pronásledovaných nacismem (Nácizmus Üldözöttei- 
nek Bizottsága, 1054 Budapest Báthori u.22). Na základě údajů  
uvedených ve Vašem dopise se zmíněnému Výboru podařilo zjis- 
tit příbuzné dvou umučených vězňů, a to strýce Zoltána Fried- 
manna a tetu Sándora Leitnera, jejichž adresy zasíláme. 

Chtěl bych vám jménem velvyslanectví poděkovat za zprávu,  
kterou jste nám zaslali a za badatelskou činnost celého krouž- 
ku.  Se soudružským pozdravem 

 Atašé maďarského velvyslanectví  
  v ČSSR“ 

 

Předpokládáme, že vzhledem k nízkému věku většiny obětí budou žít  
ještě nejbližší přímí příbuzní. Vždyť z identifikovaných vězňů je 8  
ve věku do 20let, 13 ve věku 21-25 let, 10 ve věku 26-35 let, pouze  
3 věku 36-45, 3 ve věku 45-50 a nejstarší, Bartoszewicz, měl 59 let.  
Obrátili jsme se na maďarské pozůstalé a z nich nám v lednu 1976 na- 
psal Ferenc Fisch z Budapešti, strýc Zoltána Fridmanna. 

Zoltán byl synem jeho sestry, Heleny Fischerové,vyučil se zámečníkem.  
Němci vyvraždili na 600 000 maďarských Židů a mezi nimi i celou Fried- 
manovu rodinu – Zoltánova otce, matku i dvě setry. F. Fisch doufá, že  
bude moci – přesto, že je již 72 let stár, navštívit ještě jednou Ma- 
riánské Lázně, kde už byl, i pístovský pomník, kde leží jeho synovec. 

V seznamu identifikovaných nalezl soudruh Jokl nejméně dvě známá  
jména. Vzpomíná na Petra Szulga, kterého v minulosti marně hledal podle  
adresy, kterou mu předal, v Krakově. Rovněž se znal s Grigorem Kasja- 
něnkem. Protože po náletu transport hned pokračoval v pochodu, nevěděl,  
kdo je mezi padlými. 

 

Víme, že uplynula příliš dlouhá doba, rány se zacelily, vzpomínky  
vybledly. Nechceme pozůstalým vyvolávat znovu děsivé chvíle posledních  
dnů života jejich bližních. Svým pátráním jsme zamýšleli naopak ubezpe- 
čit je, že hluboce ctíme hrdinství jejich synů a otců, kteří položili ži- 
vot v nerovném zápase proti fašismu a krutým utlačovatelům. Právě ti,  
kteří byli hodni nejvíce ze všech žít v míru, zahynuli na samém prahu  
budování nové společnosti. Čest jejich památce! 

HAMELIKA – zvláštní číslo pracovních materiálů, vydávaných pro potřeby vlastivědného 
kroužku a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Připravil Ing. Ri- 
chard Švandrlík s kolektivem kroužku. Zvláštní číslo III. Ročníku vyšlo 31. Ledna 1976. 

 


