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Pístovská pátrání  
(Vzpomínka na pátrání vlastivědného kroužku o Pístovské tragedii před pěti lety.) 

Úvodem 
Výroční dny skončení druhé světové války oslavují různá místa republiky vzpomínkami na konkrétní 

události oněch dnů roku 1945. V Mariánských Lázních proběhl postup fronty 6. května 1945 bez 

bitevní vřavy a se zcela jiným obyvatelstvem. Německé obyvatelstvo nahradili čeští osídlenci, kteří 

zažili konec války na různých místech republiky a zůstali jim vzpomínky na různá místa. Stále častěji je 

spojován konec války zde s tragickými událostmi pochodů smrti, které v této krajině znamenaly větší 

ztráty na životech než sama fronta, která tudy pak za několik dnů přešla. 

Pístovský pochod smrti patřil mezi ony smutné události. Poprávu se mu dostává stále větší publicity a 

s ním i publicity o žijících bývalých vězních z tohoto transportu a publicity o nás, kteří jsme o 

událostech v roce 1945 pátrali. Rok 1980 pak vnesl do publicity o Pístově novou kvalitu: byl překročen 

rámec krajský a několikráte informována celá česká veřejnost. To se nesporně odrazí ve vyšší 

návštěvnosti místa a větším zájmu i o činnost našeho kroužku ve veřejnosti. 

Chceme se proto dnes vrátit k roku 1975, kdy jsme se zabývali podrobně historií pístovského 

pochodu smrti.  

U příležitosti 35. výročí této tragédie vyšlo v roce 1980 v tisku a rozhlase:  

1. „35 let od Pístovské tragédie“ – Kulturní přehled KaSS Mar. Lázně z dubna 1980 (autor Ing. R. 

Švandrlík) 

2. „Předání nepřichází v úvahu“ (Boris Rýgler) rozhlasová hra v celostátním vysílání rozhlasu po drátě 

z 15. dubna 1980 

3. „Doch die Toten bleiben unvergessen“ (Zum Tag der internationale Solidarität mit den befreiten 

Häftlingen und den Kämpfern gegen Faschismus), článek (Hana Vondráčková), Deutsche Zeitung 

Prag, 18. dubna1980 

4. „ Strastiplná cesta“ (Ing. R. Švandrlík), článek Pravda, orgán KV KSČ Plzeň z 19. dubna 1980 

5. „Memento živím“ (Vladimír Slonek), článek v Tvorba, 30. dubna 1980 (literární soutěž k 35. výročí) 

6. O Pístově „Předání nepřichází v úvahu“ (Hana Vondráková), článek Hraničář, orgán OV KSČ Cheb, 

7. května 1980 

12. 



7. „Pístovská tragédie“ (Ing. R. Švandrlík), článek Arnika, informační bulletin č. 15/1980, CHKO 

Slavkovský les (v tisku) 

Výčet informací není úplný, ale i tak ukazuje rozsáhlou publicitu o našich pátráních v této věci.  

Postup pátrání 
Rok 1975 byl stejně jako letošní pro Československo jubilejní. Při plánování činnosti vlastivědného 

kroužku na onen rok poukazovalo vedení tehdejšího Klubu zdravotníků (kam kroužek tehdy patřil) na 

to, abychom hledali z historie nějaké aktuální téma. Spolu se Zdeňkem Cháberou, tehdy vedoucím 

Klubu zdravotníků, jsme navrhli, zaměřit se kromě dalšího pátrání o minulosti Mar. Lázní také na 

některé otazníky kolem pístovské mohyly. Co se tu vlastně stalo? Víme, že tu koncem války přišlo o 

život více než 50 lidí z koncentračního tábora. Kolovalo několik verzí. Která je pravdivá? 

První naše cesta vedla do archivů. Ale zde nebylo zprvu nic, ani v chebském ani ve stříbrském (tj. 

okresu Tachov, kam dnes Pístov patří). Ani pátrání v Plzni nebylo zprvu úspěšné, až teprve archiv 

Svazu protifašistických bojovníků měl nějaké útržkovité materiály. Ale hlavní cesta vedla do místní 

odbočky SPB, k Františku Smíškovi. Spolu s VI. Mašátem jsme řekli o co jde. Ochotně nám zapůjčil 

materiál „Věra Valentová – Z dějin bojů proti okupantům v západních Čechách – pochod smrti 

v Pístově“ z roku 1965. Hovořili jsme o tom, že chceme podrobně vypátrat průběh celé události, ale F. 

Smíšek byl této věci velmi skeptický. Všechno prý už V. Valentová sepsala, snad jako studijní 

závěrečnou práci a mimoto je to oficiální materiál ministerstva vnitra o té události. 

Hned četba materiálu V. Valentové však vedla k řadě otazníků. Vězňové prý došli na Pístov a jako 

zbytek nějakého pochodu smrti byli tu postříleni a pochováni nad hřbitovem. Není svědka ani 

písemnosti. V materiálu se opakovaně uvádí, že není žádných pamětníků poválečných událostí a o to 

spíše přímé události. Ale my hovořili mnohokrát s paní Josefou Zíkovou z Pístova, která znala od 

Němců nějaké podrobnosti. Především to, že ve Vlkovicích nocoval velký transport, asi 1000 lidí. 

Transportů ovšem tudy procházelo víc. Valentová uváděla, že u Martinova při náletu zahynul 

z transportu jakýsi esesman jménem Bonick. Ke kterému patřil? 

A tak se rozjela pátrací akce „Pístov“ a v ní jsme nalezli exhumační protokoly v archívu SPB Plzeň (zde 

je materiál chybně uložen ve fasciklu „Ovesné Kladruby“!), nalezli pamětníka exhumace J. Čečila, 

který potvrdil, že příčinou smrti vězňů byly vlastně dvě – sobecký kulomet hloubkaře a esesácké 

pistole s ranami do týla; další pamětníci – Josefa Zíková, František Kolbaský a hlášení strážmistrů 

z roku 1945 začali kreslit mozaiku celého případu. Začala se psát mimořádná Hamelika „Pístovská 

tragédie. 

Ale bod obratu nastal až úplně nakonec. U s. Nováka v Dolním Kramolíně jsme se dověděli o konci 

války v této vsi, jak mu vyprávěl zdejší Němec ze statku (o sestřeleném letadle s Američany atd.). F. 

Novák nakonec vytáhl ze šuplíku zažloutlý článek z novin, výstřižek v němž jakýsi J. Jokl z Liberce 

vzpomíná na událost nedaleko odtud, kdy přišlo o život na 50 vězňů a lituje, že jejich pístovský hrob 

upadá v zapomnění. Sám prý byl účastníkem tohoto pochodu smrti a s ním i další Češi. 

To bylo ovšem překvapení. Že by žili pamětníci – bývalí vězňové – to nás dosud vůbec nenapadlo. 

Hamelika o Pístovské tragédii však už byla v tisku a bylo možno opravit pouze některé listy, kam jsme 

vsunuli článek J. Jokla a prvou zprávu od něho.  



A tak místo závěru o „Pístově“ začalo mnohem zajímavější neúnavné pátrání – hledání žijících 

bývalých vězňů z tohoto pochodu a konfrontace jejich vzpomínek nezávisle jeden na druhém a na 

našem pátrání dosavadním. Pátrání se rozběhlo po celé republice i za její hranice. Nezapomenutelné 

bylo pak setkání se dvěma z vězňů – J. Joklem a K. Voborským v Mariánských Lázních a na Pístově. 

Všichni pamětníci shodně vzpomínali na hloubkaře, na střelbu, na ubití Čecha Blažeje a na smrt 

nejmladšího Čecha Janotky. Ústně a vzdálení písemně – nezávisle na sobě. 

Exhumační protokoly daly řadu čísel vězňů, kteří přišli o život mezi Martinovem a Holubínem. Žádost 

o identifikaci těchto čísel putovala na Mezinárodní ústřednu Červeného kříže v Arolsen (NSR) a odtud 

pak přišly podrobnosti – 38 dosud nezvěstných dostalo své jméno. Byly také potvrzeny údaje, týkající 

se našich svědků – živých pamětníků. Materiál V. Valentové se ukázal jako málo přesný, byl asi psán 

příliš rychle, bez důkladného pátrání po svědcích s cílem odevzdat studijní práci. 

Ale akce „Pístov“ pro kroužek nekončila. Byla informována velvyslanectví těch států, jejichž 

příslušníky se nám podařilo identifikovat. Přišli děkovné dopisy z velvyslanectví SSSR, Maďarska i 

z polského Červeného kříže. 

S lety přibývalo nových argumentů. Pokud někdo stále ještě pochyboval o pravosti souvislostí, 

nemohl už vycházet z věcné argumentace. Přesto však do dnešního dne nedošlo k slíbenému – 

mnohokráte – setkání členů našeho vlastivědného kroužku s místními členy SPB. 

Poslední fází pátrání bylo zpřístupnění starých archivních materiálů o pochodech smrti z r. 1945 

v chebském archivu. V nich je mnoho zpráv i o Pístově. 

Spolu s materiály, které známe už z dřívějška, je možno sestavit chronologický přehled o události 

existujících dokladů. Ze starších, námi již použitých materiálů si ceníme nejvíce pozůstalosti prvního 

Čecha na Pístově, Václava Kočího, býv. předsedy MSK. Bylo nám umožněno nahlédnout do této 

pozůstalosti, která je v majetku rodiny – manželky Anny a syna Miroslava Kočího. Spolu se 

vzpomínkami těchto pamětníků bylo možno upřesnit řadu věcí. 

Soupis dokumentů pístově – hromadném hrobě a událostí 
 

1. zpráva MSK Vlkovice, psaná ručně, podepsán Zeman. Týká se výslechu Johanna Wintera a Josefa 

Möstela o pochování vězňů ve Vlkovicích. Zpáva je z 29.8.1945. OA Cheb. 

2. zpráva pro OSK Mar. Lázně o výslechu Hablerové z Pístova, z 1.9.1945, podepsán předseda MSK 

Josef Zeman. Uvádí první podrobnosti o pochodu (viz dokument č. 1 této Hameliky) OA Cheb. 

3. hlášení strážmistra Tůmy o hrobech z pochodu smrti z 5.9.1945. Otištěno v Hamelice „Pístovská 

tragédie“ z 10.4.1975na str. 16. Originál OA Cheb. 

4. zpráva vrch. strážmistra Václava Kroutila o hromadném hrobě na Pístově ze 17.9.1945 pro OSK 

Mar. Lázně. OA Cheb. 

5. výslechy německých svědků z 18. a 19.9.1945 podepsané Janem Šperlem, ve věci hromadného 

hrobu. Protokoly o výslechu Rudolfa Watzky, Antona Pleschera, Franze Windirsche, Johanna 

Wintera a Josefa Möstela uloženy v OA Cheb. 

6. souhrná zpráva o výsleších z 18.9.1945, zpráva datována 20.9.1945. Otištěna v Hamelice 

„Pístovská tragédie“ na str. 14-15. Originál v OA Cheb. 



7. hlášení OSK Mar. Lázně čj. 533/45 presidiu ZNV v Praze s 20. září 1945 o hromadném hrobu 

v Pístově. Podepsán Dr. Jan Wichta a předseda OSK Josef Němec. 

Další období je beze zpráv až do března 1946, kdy dochází k exhumaci mrtvých: 

8. příkaz k exhumaci – oběžník z 14.3.1946 s OSK Mar. Lázně, podepsaný dr. Karlem Weinerem. 

Otištěno v Hamelice „Pístovská tragédie“ na str. 18-19. OA Cheb. 

9. protokol z exhumace pístovského hromadného hrobu z 26.3.1946, originál OA Cheb. Otištěno 

v Hamelice „Pístovská tragédie“ na str. 22-24. 

10. projev Václava Kočího na pohřbu obětí z 26.3.1946 na Pístově. Otištěno v Hamelice „Pístovská 

tragédie“, originál v pozůstalosti V. Kočího u rodiny. 

11. protokol o exhumaci ve Vlkovicích 28.3.1946 formou hlášení strážmistra Tůmy. Otištěno 

v Hamelice „Pístovská tragédie“ na str. 24-25. Originál OA Cheb. 

12. zpráva strážmistra Josefa Máka o exhumaci z konce března 1946. Otištěno v Hamelice „Pístovská 

tragédie“. OA Cheb. Hamelika str. 20-21 

13. zpráva SNB Mar. Lázně č. 643-1/47 o zprávě V. Kočího ve věci Antona Hably z Pístova, hrobníka, 

OA Cheb. Rok 1947. 

14. Výslech Antona Hably v Městě Touškově 10.4.1947. OA Cheb. (viz dále) OA Cheb  

15. hlášení o pátrání po belgických občanech z KNV Karlovy Vary 1953. OA Cheb 

16. sdělení MNV Pístov-Martinov z 23.7.1953 o dvou belgických příslušnících na pístovském 

hřbitově. OA Cheb. 

Chebský archiv má tedy dostatečně dokumentů, upřesňujících nyní celou událost. Listujeme osobními 

doklady Damasia Bonicka, zastřeleného při náletu 21.4.1945. Jsou tu tak, jak byly předány 

esesmanem Rollerem starostovi Martinova Watzkovi 21.4.1945.  

V tzv. „Soldbuch zugleich Personelausweis“ čteme – Sturnmann Damasius Bonick. Nr. 14300, od 

7.7.1944 Sturnmann-SS, nar. 5. 12. 1895 Kelpin, 175 cm vysoký, blond, modré oči, knírek. Je tu jeho 

fotografie, ale i vlepená fotografie Hitlera a lístek „SS-Sturnmann D. Bonick ist Angehöriger K. L. 

Flosenbürg. Auassenarbeitslager in Lengenfeld in Voigtland, datum 10.1.1945, podepsán je 

Komandoführer Arbeitelager Lengenfeld Roller, SS-Sturmscharführer. Dále se píše na lístku:  

„Zuletzt zuständige Wehrersatsdienststelle W. M. A. Flatow.“ Potvrzení o správnosti vydáná 

23.5.1944 Stettin, dále SS-Wachbstalion K. L. Stutthof. Původní útvar – Stamkompanie Laschü. Dále 

„Anschriften der nächsten lebenden Angehöriger: Ehefrau Franziska, geb. Trepkowski aus 

Schmirtenau, Flatow“. Tužkou připsáno: „Der Schmirtaneu ist von dem R. besetzt, von Tochter Frau 

Schultz Insel Vilm auf Rüggen, Post Pusbus Lauterbach, Lengelfeld i. V. d. 1.4.1945.“ Podepsán 

Damasius Bonick. Dále se uvádí, že „vyfasoval“ 30.8.1944 zbraň, 23.5.1944 plynovou masku a měsíční 

žold 175 RM od 15.7.1944. 

Dále je tu lísteček psaný asi Rollerem se seznamem posledních věcí po Bonickovi – je tu psáno i 457 

RM.  

A nyní k jednotlivým dokumentům, dosud neznámým. 

Výpověď Hablerové z Pístova 1. září 1945 
Předseda MSK Josef Zeman posílal pro OSK Mar. Lázně zprávu o výslechu Hablerové, podle níž:  



1. v jižním rohu hřbitova na Pístově jsou 2 hroby anglických letců a dva hroby ruských dětí, které 

zemřeli matkám pracujícím za války u Hollera v Dolním Kramolíně a Putera v Martinově 

2. na východní straně za zdí hřbitova leží prý 50-57 pochovaných vězňů 

3. vedle tohoto hromadného hrobu jsou tam ještě 4 ruští zajatci, kteří zemřeli v Dolním Kramolíně 

přirozenou smrtí 

4. německý esesman je však pohřben na čestném místě na hřbitově 

5. rovněž hrob Maďara, který zemřel na Pístově, je ozdoben, zatímco na hromadném hrobě není ani 

kvítek. 

Tato výpověď je velmi věrohodná vzhledem k tomu, že dnes přesně známe počet obětí i to, že tu byl 

Bonick pochován, tedy body 2. a 4. jsou přesně potvrzeny. 

Protokol o výslechu Rudolfa Watzky z Martinova čp. 6. z 18.9.1945 
Protokol zní:  

„Jsem rolníkem v Matinově, kde jsem převzal po svém otci Josefovi hospodářství. V přítomné době 

obdělavám 33 ha půdy. Jsem ženat a mám tři dcery ve stáří 13, 8, 3 roky. Od roku 1933 jsem 

starostou obce pro osadu Martinova a obec Pístov. Byl jsem zvolen starostou v roce 1933 za Bund der 

Landwirte. Později, když tato strana splynula s SdP, zůstal jsem dále starostou a po okupaci byl jsem 

členem NSDAP, poněvadž členové SdP (1.) stali se pak automaticky členy NSDAP. Funkci v této straně 

jsem však neměl.  

Na otázku, co jest mi známo o transportu lidí z koncentračního tábora, jejich postřílení a pohřbení, 

mohu udati toto:  

Dne 21.4.1945 ráno kolem 8:00 hod. slyšeli jsme střílení hloubkových letců poblíže naší osady. Když 

po krátké chvíli střílení přestalo, vyšel jsem ven. V tom přicházel ke mně člen SS, který předal mi 

náprsní tašku s příkazem, abych ji předal neb zaslal příbuzným jejího majitele. Současně mi sdělil, že 

na silnici nedaleko obce leží zastřelený SS-man a asi 49 lidí, aby tito byli pohřbeni. O pohřbení SS-

příslušníka, že dostanu ještě rozkaz. Zastřelení mají prý býti pohřbeni na místě, kde zůstali zastřeleni. 

Přesto však jsem volal telefonicky okresní úřad (Landrat) a krajské vedení strany v Mariánských 

Lázních, kde mi bylo řečeno, že na příkaz krajského vedoucího mají býti zastřelení pohřbeni na místě. 

Přesto však jsme je na místě, kde padli, nezakopali.  

Pověřil jsem jistého Antonína Suttnera, zahradníka z Martinova čp. 23, aby podle směrnic krajského 

vedení převzal zakopání mrtvých. Nařídil jsem, aby mrtví byli odvezeni do Pístova a pochováni poblíže 

hřbitova. Mrtví byli 4 povozy tam odvezeni a tentýž den večer byli zahrabáni, protože přes den 

nemohli být odvezeni pro nebezpečí ostřelování hloubkovými letci. Všichni byli oblečeni 

v trestaneckých oblecích hnědé barvy s černými pruhy. Některá těla byla velmi rozstřílená. Jaké 

národnosti byli, nemohlo býti zjištěno. Místo jest upraveno jako společný hrob, ale není nijak 

označeno křížem, protože to leží hned u hřbitova za zdí.  

Mrtvý SS-příslušník, podle dokladů jakýsi Lotyš, byl z nařízení Wehrmeldeamtu pochován na hřbitově 

tentýž večer. Doklady po něm odevzdal jsem až po obsazení příležitostně, když byl případ vyšetřován, 

čsl. četnictvu, které má kanceláře ve Windsoru v Mariánských Lázních, protože zaslání dokladů na 

příbuzné nebylo možno. Na zakopání všech zúčastnili se obyvatelé Pístova a Martinova ve společné 

akci.  



Vzpomínám si, že když jsem 21.4.1945 přišel na místo, kde ostřelování těchto lidí z koncentračního 

tábora se stalo, Našel jsem tam 48 mrtvých a jednoho těžce zraněného, kterého jsem nechal ihned 

dopraviti do nemocnice v Mariánských Lázních. Vezl jej tam jistý uprchlík, jehož jméno již nyní nevím, 

se svým vlastním vozíkem. Tento těžce zraněný mluvil německy. (Tužkou připsána poznámka: „Fix 

z Bačky z Jugoslávie.“). (2.) 

Po obsazení zdejšího kraje americkou armádou dostavil se ke mně jeden muž, který udal, že se 

jmenuje František Modler, koželuh z Ratiboře, který prohlásil, že jest účastníkem tohoto pochodu 

z koncentračního tábora. Je možné, že mi říkal i jméno tábora, odkud šli, ale já si toto jméno 

nepamatuji. Tento též říkal, že účastníci tohoto pochodu byli u Tachova rozpuštěni a že jde navštívit 

kamaráda do Bečova. U mne přespal. Bylo to kolem 15. května 1945. Vzpomínám si, že téhož dne (tj. 

21. 4.) byli nalezeni směrem k Vlkovicím tři mrtví, kteří pravděpodobně byli zastřeleni strážemi. Také 

tito byli pohřbeni součastně se 48 již nalezenými u hřbitova v Pístově. 

Příští den ráno (tj. 22.4.) přišel však ke mně ještě jeden účastník tohoto pochodu – Rus, který byl 

lehce zraněn na noze, měl průstřel. Byl již částečně obvázán, avšak moje manželka mu ránu znovu 

obvázala a dali jsme mu najíst. Pak jsme jej nechal odvést do nemocnice do Mariánských Lázní, kde 

však nebyl přijat a proto musil být odvezen do Plané, kde byl přijat a ponechán v ošetřování. Asi osm 

dní později jsem byl vyrozuměn četnickou stanicí v Mariánských Lázních, že ve křoví na katastru 

osady leží dva mrtví muži, kteří musí být na místě zakopáni. Nařídil jsem tedy Antonínu Plescherovi 

z Martinova, aby ještě s někým tyto muže zakopal na místě. Tito mužové dle domněnky byli zastřeleni 

doprovázející stráží a byli to rovněž z koncentračního tábora. Místo kde leží nijak není nijak zvlášť 

označeno, ale jest snadno k nalezení a ví o něm všichni obyvatelé Martinova. 

Jest mi známo, že u hřbitova v Pístově jsou ještě zakopáni váleční zajatci, kteří byli svého času hnáni 

přes naše obce, ale nevím přesně kolik a kdo je zakopával. Toto musí vědět správce hřbitova Rudolf 

Heidal z Pístova čp. 9. který v přítomné době nalézá se v konc. táboře v Úšovicích. Nevím, jak to 

vzniklo, ale říkalo se tehdy, že byli zastřeleno hloubkovými letci a ostatní, že byli zastřeleni stráží SS, 

protože byli těžce zraněni (3.). 

Pokud je mi známo, byli též někteří z tohoto transportu zakopáni ve Vlkovicích (4. ). 

Více udati nemohu, prohlašuji však, že jsem jako starosta obce musil uposlechnouti nařízení úřadu a 

nesměl nechati mrtvé pohřbíti na hřbitově nýbrž měl jsem je nechati zakopati na místě, kde byli 

nalezeni. Toto jsem však neučinil a nechal je odvést aspoň ke hřbitovu. Přetlumočeno a podepsáno 

Wenzl Watzka. Přede mnou: podepsán Šperl Jan.“ 

Poznámky: 1. SdP = Sudetendeutsche Partei (za 1. rep.) 

2. Poznámku připsal Jan Šperl po výslechu, kdy bylo zjištěno jméno raněného. 

3. Výpověď potvrzuje, že SS-mani místo pomoci raněným tyto postříleli, aby je 

nezdržovali na pochodu. 

4. Tato i předchozí informace – později potvrzené exhumací mrtvých – zvyšují 

věrohodnost výpovědi starosty z Martinova. Zároveň ukazují, že především tento 

pochod smrti zanechal v krajině mrtvé, z jiných pochodů jde o pochod válečných 

zajatců, z něhož snad nějaký mrtvý může být pochován na hřbitově. 



Protokol o výslechu Antonína Pleschera z Martinova 
Protokol je datován rovněž 18.9.1945, podepsán Janem Šperlem a Plescher v něm uvádí: 

„Jsem zaměstnán u svého otce Engelberta Pleschera, který jest t. č. ve vazbě, ježto byl funkcionářem 

NSV. Můj otec má v Martinově čp. 13 hospodářství ve výměře 6 ha. Pokud se týče hrobu lidí 

z koncentračního tábora, mohu udati toto: 

Jednoho dne koncem dubna 1944 (překlep!) byl jsem vyrozuměn starostou obce Rudolfem Watzkou, 

abych zařídil zahrabání dvou lidí, kteří byli nalezeni zastřeleni v lese směrem k Stanovícím na katastru 

obce Martinova. Odebral jsem se na místo ještě se dvěma uprchlíky – Němci, kteří vlastní zakopání 

měli provésti. Podíval jsem se na mrtvé, kteří tam již musili ležeti několik dní, ježto byli již v rozkladu a 

shledal jsem, že oba byli střeleni do hlavy. Jeden měl ránu vprostřed čela, druhý vzadu hlavy. Jeden 

byl mladší, druhý starší, jaké byli národnosti nevím a nemohl jsem to nijak zjistiti. U sebe nic neměli a 

když jsem jednoho vzal za paži, maso opadávalo. Vrátil jsem se zpět ke starostovi a řekl, že by bylo 

lépe nechati je převézti na hřbitov k ostatním, ale tento nařídil, aby byli pochováni tam, kde byli 

nalezeni. Když jsem přišel zpět, na místo, byli již zahrabáni. Jména uprchlíků – Němců, kteří zakopání 

provedli, nemohu si již přesně pamatovat, ale myslím, že jeden se jmenoval Vitschorek. Zda místo 

jest označeno nevím, ale toto místo bych dobře našel. Pokud se týče již dříve zastřelených 

hloubkovými letci a poblíže Pístova zakopaných, nemohu celkem nic udati. Byl jsem se na místě 

podívat, kde tito byli zastřeleni, ale jinak jsem se ničeho nezúčastnil. Vím jen, že tam byl nalezen 

jeden zraněný, který byl dopraven do nemocnice. Přetlumočeno a podepsáno Plescher Anton. Přede 

mnou (podepsal) Jan Šperl.“ 

K Plescherově výpovědi sotva co dodat. Uváděné místo by mělo ležet vpravo silnice z Vlkovic do 

Martinova v místech, kde jsou či bývala houští. Byly tyto hroby vůbec odhaleny? Snad ano – jde-li o 

hroby uváděné v exhumačním protokolu jako hroby, ležící na katastru obcí Pístov – Vlkovice 

(Martinov patřil pod Pístov). Ve Vlkovicích byl v březnu 1946 odhalen hrob se 4 těly a další dva hroby 

po jednom, vše v blízkosti louky. S těmito dvěma hroby je to celkem 5 míst, kde tu ve Vlkovicích byli 

pochováni mrtví vězňové. 

K tomu vypovídal i vlkovický starosta Windirsch: 

Protokol o výslechu Franze Windirsche z Vlkovic z 19.9.1945 
Franz Windirsch z Vlkovic čp. 1, v době výslechu v táboře v Úšovicích, vypovídal: 

„Od roku 1944 byl jsem starostou obce ve Vlkovicích až do roku 1945 do konce července, kdy jsem 

byl vystřídán českým starostou. V roce 1945 dne 20. dubna dověděl jsem se, že na louce jest 

transport asi 600 vězňů, které tam přivedli od Mariánských Lázní příslušníci SS-oddílů. Mezi 

transportovanými byli ženy i muži, kteří byli v jedné koloně. Přespali na louce pod obcí Vilkovice bez 

jakýchkoliv přikrývek. Pouze pro stráž musela naše obec dodati slámu. Zdali dostali transportovaní 

nějakou stravu mně není známo, ale obce žádné potraviny pro tyto nepřidělovala. Když druhý den 

transport odešel, nalezl obecní posel na louce pod obcí, když tam šel sekati trávu, pět mrtvých mužů, 

kteří byli přikryti slámou. Šel jsem se na louku podívat a nařídil jsem pohřebnímu sluhovi Josefu 

Möstelovi, aby mrtvé pochoval na louce. Do hrobu, u kterého jsem stál, byli pochováni tři muži a 

ostatní byli pochováni zvlášť (1.). O dvou hrobech vím, ale o třetím již ne, vím pouze, že místo toto je 

někde na druhé straně za vsí. Mrtví byli oblečeni ve vězeňské štráfkované šaty, neměli u sebe však 

žádných zavazadel. Zdali měli nějaké osobní doklady nevím, ale podle doslechu měl to býti transport 



Rusů (2.). Všichni mrtví které já jsem viděl, byli zastřeleni do týla hlavy. Byly to osoby při prvním 

pohledu viditelně špatně živené a nemocné. Osobně jsme je neprohlíželi a ani nevím zdali měly 

vytetována nějaká čísla na rukou. Též při procházením vesnicí bylo na všech transportovaných viděti, 

že jsou to osoby nemocné, jelikož při chůzi vysílením i padaly. Mladší ženy, které byly v transportu, se 

však mezi sebou živě bavily. Neviděl jsem, že by byl někdo se zajatců (vězňů) od doprovázejících je SS-

manů po cestě týrán. Mrtví z transportu jsou dosud na označených místech a jejich hroby označil 

dřevěnými kříži přednosta stanice Beneš. Chtěl jsem nechati mrtvé z transportu pochovati na 

hřbitově v Pístově a v této záležitosti telefonoval jsem do Mariánských Lázní Kreisleiterovi Fritzovi 

Ahmreichovi, který mně však nařídil, abych mrtvé z transportu pochoval tam, kde byli nalezeni, že na 

hřbitov nepatří. Skončeno, přetlumočeno a podepsáno: Franz Windirsch. Přede mnou: Král.“ 

Vysvětlivky: 1. zde se údaj liší od skutečnosti, protože do hromadného hrobu byly zřejmě pochovány 

4 mrtvoly a ne tři. 

2. také zde jde o omyl, jak víme šlo o mnohonárodnostní transport. 

Podle vzpomínky F. Kolbaského ležel ve dvoře u viaduktu jeden mrtvý vězeň (21.4.1945). Druhý den 

zmizel a byl zřejmě pochován na loučku buď do hromadného nebo jako samostatný hrob. 

V roce 1946 došlo k exhumaci a pochování vězňů na hřbitově na Pístově. Avšak na půdě pístovského 

hřbitova ležely další oběti. V roce1947 došlo k výslechu bývalého pístovského hrobníka Hably: 

Výpověď trestance Antonína Hably z Pístova z 10.4.1947  
Zpráva je z Města Touškova, kde byl zřejmě Anton Habl ve vazbě a udává: 

„Trestanec Anton Habla udal, že v měsíci dubnu 1945, přesný den prý neví, byli pohřbeni do 

společného hrobu na hřbitově v Pístově tři zajatci neznámých jmen a národností. Tyto zajatce Anton 

Habla nepohřbíval, nýbrž je pohřbívali sami zajatci pod dohledem německých vojáků. Jak tvrdí Habla, 

pocházeli tito zajatci z pěšího transportu, který v té době procházel od Karlových Varů přes obec 

Pístov neznámo kam. Tito tři zajatci mají společný hrob vedle tří dětských ruských hrobů, vzdálené 

jsou asi tři kroky od těchto. Vedle společného hrobu zmíněných již tří zajatců byli pohřbeni poté asi za 

2-3 dny další dva zajatci rovněž neznámých jmen a národností. Hrob je vyznačen v náčrtku. Více 

zajatců na hřbitově Habla nepamatuje. 

Jména a národnosti a ještě jiné podrobnosti může prý udat pouze bývalý rolník Rudolf Heidel 

z Pístova čp. 9, který byl pověřen pohřbíváním zajatců německými vojenskými úřady, neb měl vésti 

dokonce nějakou úmrtní matriku a každé pohřbení potvrzoval německým vojákům, pod nimiž byl 

zajatec pohřben. I tehdejší farář Arnošt Egerer může o této akci podat vysvětlení.“ 

Bohužel žádný z uvedených nemohl být vyslechnut. Farář Egerer uprchl po válce za hranice, také o 

Heidlovi už není žádná zpráva. Podle Hablovy výpovědi skutečností zůstává, že i Pístovem procházely 

transporty ve stejném směru jako byl náš. Šlo spíše o válečné zajatce. Hablova hodnověrnost je dosti 

malá, protože zamlčel hromadný hrob za hřbitovem, o kterém věděli všichni, neboť – jak udal Watzka 

– pohřbu se účastnili občané z Martinova a Pístova ve společné akci. Hablova zpráva o dvou zajatcích, 

což dle našeho názoru byli oni angličtí letci, které sám pochovával, je rovněž nepravdivá. Věděl 

dobře, že šlo o anglické uniformy, ale toto se velmi přísně tajilo v Pístově z obavy před odplatou 

přítomné americké armády. Víme-li dnes, že 14. dubna 1945 byli pochováni Angličané na Pístově, pak 

2-3dny předtím – tj. kol 10. dubna 1945 došlo k pohřbu tří vojenských zajatců. Jak vzpomínal F. 



Kolbaský, v té době procházel Vlkovicemi pochod zajatých letců. Že by tu leželi i další tři západní 

letci? Rovněž zde by Habla znal dobře národnost podle uniformy, rozhodně by si ji nespletl se zajatci 

ruskými. Hablova výpověď – o dva roky starší než předchozí výpovědi – má mnoho nejasností. Zvláště 

z posledního odstavce by vyplývalo, že se tu pohřbívalo na hřbitově každou chvíli a že by tu muselo 

ležet mnoho zajatců a vězňů. 

Naproti tomu je potvrzeno sdělení Hablerové z Pístova, že tu leží ruské děti, snad novorozeňata. 

Habla tedy věděl o 5 mrtvých z transportu a 3 dětských hrobech. V roce 1950 provedená exhumace 

dvou Angličanů a pochování do společného hrobu se netýkalo dalších – Hablou doložených – hrobů 

v rohu hřbitova (jihovýchodní roh). Eventuální doklady o těchto hrobech jsou zřejmě zničeny a nová 

exhumace by asi již mnoho neřekla. Uplynulo hodně let, aby byla naděje na zjištění čísel vězňů. 

Krajem šlo sice dost transportů, ale přecejen ne nekonečné počty. Z výslechu E. Wenzla z Úšovic 

víme, že přešlo Úšovicemi asi 13 000 osob - tomu by odpovídal počet pochodů 10-20; z toho pak přes 

Vlkovice event. Pístov spíše číslo ještě nižší. Víme o dvou, které nocovaly ve Vlkovicích – transport; 

letců a náš, pístovský. Pokud šly pochody další, prošly a mrtvé nezanechaly, alespoň na katastrech 

těchto obcí. Naproti tomu máme, podle hrobů informace o pochodech přes Mnichov, Sítiny, 

Chodovou Planou, přes Mariánské Lázně. Největší část tvořily transporty ruských zajatců. Transporty 

mířily také po železnicích. Ale Hablova výpověď, z níž má člověk pocit, že tu procházely desítky 

pochodů smrti, byla zcestná a značně ztížila pátrání o Pístovském pochodu smrti. 

Dnes máme o tomto pochodu smrti shromážděny údaje z různých pramenů. Především jsou to 

vzpomínky vlastních účastníků transportu, jako nejcennější materiál – kudy pochod šel, co se dělo 

během cesty místo od místa den po dni. Za druhé jsou to výslechy tehdejších německých obyvatel 

v tomto čísle Hameliky uvedené. Dověděli jsme se z nich, kdo mrtvé pochovával, kdy jaké byly 

okolnosti jejich převezení na Pístov atd. Právě k těmto velmi významným pramenům nebylo v práci V. 

Valentové vůbec přihlédnuto. Za třetí tu máme cennou autentickou vzpomínku Františka Kolbaského, 

tehdy slovenského chlapce na práci ve Vlkovicích, který pozoroval celý pochod smrti při průchodu 

Vlkovicemi. Za čtvrté máme desítky archivních dokumentů z Okresního archivu Cheb, archivu SPB 

v Plzni, pozůstalosti Václava Kočího. Za páté nebyly nevýznamné vzpomínky prvých českých 

osídlenců, kteří sem přijeli po válce a jejichž úsilí vedlo k odhalení hromadného hrobu i dalších 

podrobností. To se týká paní Josefy Zíkové (4), Anny Kočí, Miroslava Kočího a dalších. 

Na počátku pátrání o události, které upadala v zapomnění a tím otevřela pole rozmanitým dohadům 

a výkladům, bylo mnoho nejasného. Minulost ležela v husté mlze a zprávy si odporovaly. Některé 

hypotézy v našem pátrání se ukázaly jako mylné a bylo nutno od nich postupně upouštět. Tak např. 

souvislost vzpomínek Poláka Matynii, který vzpomínal na to, že procházel Chodovou Planou. Tento 

Pístovský transport se vyhnul Chodové Plané a šel do Plané přes pole. To potvrdili čeští vězňové. 

Nebo nález vraku auta v serpentinách nad Holubínem, kladený do souvislosti s pochodem smrti. 

Nepatřil k transportu, ale s událostí přecejen vzdáleně souvisel. Vězňové vzpomínali, že 

v serpentinách nad Holubínem hořela nákladní auta z kolony, zasažená hloubkařem ve stejné chvíli – 

ráno 21. dubna 1945. Také vrak auta – šlo o vojenské osobní auto – byl z této kolony, přepadené 

hloubkařem. Neobstála ani domněnka o tom, že živí vězňové asi kopali hromadný hrob na Pístově a 

pak byli zastřeleni. Výpověď Watzka a Hablarové potvrzuje, že to byli místní obyvatelé, jimž bylo 

přikázané oběti pochovat. Co se týká národností jeví se oběti s písmenem „R“ jako ruské a nikoliv 

rumunské národnosti, alespoň čeští vězňové nepamatují, že by v transportu byli i Rumuni. 



Naproti tomu jiné naše hypotézy se potvrdily. Tak především správná byla počáteční hypotéza o tom, 

že smrt vězňů měla dvojí příčinu. Stejně tak se potvrdila – až teprve dnes – hypotéza o tom, že Němci 

z místa činu převezli mrtvé na hřbitov či ke hřbitovu na Pístově. Rovněž se ukázalo, že byla správná 

domněnka o souvislosti „vlkovického“ a „pístovského“ pochodu smrti. Práce s detailem se vyplatila. 

Postupně zprvu nesouvisející události začaly do sebe zapadat a zcelily se v mozaikový obraz., dávající 

poměrně podrobný pohled na událost, které jsme dali jméno „Pístovská tragédie“. A podařilo se i víc 

– rekonstruovat s pomocí bývalých vězňů celý pochod, nazvaný pak „Pístovský pochod smrti“. 

HAMELIKA, pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Pouze pro vnitřní potřebu pro členy. Připravil Ing. Richard Švandrlík. Vychází 

jako občasník. Dvanácté číslo z 15. května 1980. 

 

 


