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Náš časopis je dospělý!
Považuji se za jednoho z rodičů tohoto časopisu.
Když se na správní radě vydavatele čas od času téma
časopisu objevilo, především v souvislosti s jeho financováním, vnímal jsem tak trochu štiplavé poznámky
svých kolegů ve smyslu „když tedy to své děťátko chceš,
tak my ti to nebudeme kazit“. Na poslední správní radě
jsem ovšem nemohl být a měl jsem obavu, jak to s jeho
osudem bez mé osobní pomoci dopadne. Ale ukázalo
se, že časopis dospěl. Má nyní již dost svých zastánců,
čtenářů i přispěvatelů, našel si místo mezi ostatními aktivitami na podporu pospolitosti v našem regionu a vůbec již nepotřeboval žádnou pomoc. Je to hezký pocit
pro každého rodiče, když vidí, jak si jeho dítěti skvěle
a samostatně vede v životě.
Bojovat proti něčemu, nebo za něco?
Nedávno jsem se zúčastnil debaty lidí, kteří dlouhodobě na Sokolovsku působí. Samozřejmě, že řeč přišla
i na nejožehavější místní téma současnosti, na zaměstnanost. Ještě jsme se vůbec nedostali k tomu, jak k zaměstnanosti pozitivně přispět, ale jeden z účastníků
jasně věděl, že špatně je stavět cyklostezky. Doopravdy
jsou cyklostezky tím správným objektem, proti kterému bychom měli jakkoliv plýtvat energií? Zaměstnanosti pomůžeme nejlépe tím, že si najdeme nějakého
nepřítele - cyklostezky - a budeme bojovat proti němu,
nebo naopak veškeré své úsilí upřeme na tvůrčí proces
vytváření nových pracovních míst? Pro zaměstnanost
jsme toho ještě moc neudělali, je před námi ještě hodně práce a na kritiku je proto ještě dost času. Z těchto
důvodů horuji za to: zůstaňme v pozitivním módu, jak
nejdéle to půjde.
M. Makovička

Titulní strana: V letošním roce si připomínáme 70 let od ukončení 2. světové války. Na snímku američtí
vojáci 7. května 1945 v Lokti.
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Ze života chodovského podnikatele Karla Fenkla
V druhé polovině 19. století zažil Chodov výraznou konjukturu, která z malé vesnice během několika desetiletí udělala průmyslové město zdatně konkurující ostatním centrům v regionu. Během více než půl století se počet obyvatel
Chodova takřka zdesetinásobil a zdejší podniky vyvážely
své produkty do celého světa. Jednou z postav, které stály
u zrodu Chodova jako průmyslového města, byl podnikatel
a politik Karel Fenkl.
Rod Fenklů nebyl původem z chodovského údolí, ale
patřil mezi rolnické rodiny ve vesničce Vítkov u Sokolova,
doložitelné už za časů Marie Terezie. Z této rodiny také
pocházela Anna Marie Fenkl, která Vítkov z neznámých
důvodů opustila a v roce 1845 ji nalézáme v Horních Nivách, kde krátce po sobě přivádí na svět dvě nemanželské děti – v roce 1845 dcerku Barboru a o dva roky později (24. 7. 1847) syna – budoucího starostu Karla Fenkla.
Život nemanželských dětí nebyl v katolicky přísné společnosti 19. století žádný med a možná právě to bylo příčinou, proč obě děti v dospělosti odcházejí do Chodova, Karel Fenkl.
kde si hledají uplatnění.
V Chodově se Karel Fenkl seznámil s Marií Annou Zankl z Nového Sedla, kterou po krátké známosti
přivedl do jiného stavu – roku 1872 se jim narodí dcera Marie a o dva roky později synek Karel. Protože Fenkl moc dobře věděl, jaké to je být dítětem z nemanželského lože, bere si o tři roky později
Marii Annu za ženu a obě děti jsou tak legitimizovány skrze svátost manželskou. V roce sňatku (1876)
přichází na svět třetí dítě – malý Johánek. Narodil se ovšem slabý a nemocný a o pouhý rok později
umírá na spalničky. Karel Fenkl pracuje jako výrobce porcelánu a pravděpodobně je velice úspěšný.
V té době bydlí manželé Fenklovi v budově staré pošty č. p. 137 (v tom místě dnes stojí školní jídelna
ve Smetanově ulici), kde přichází na svět roku 1879 dcera Amálie. Je to období, kdy Karel Fenkl usilovně pracuje, stává se uznávaným podnikatelem, angažuje se v obecní správě a chystá se založit se společníky vlastní továrnu na porcelán. V roce 1880 umírá pětiletý syn Karel na tyfus – je to další z řady
úmrtí vlastních dětí, které má Karel Fenkl zažít. V téže době Fenklova rodina buď staví, nebo kupuje
dům na opačné straně potoka – od pošty, co by kamene dohodil. Dům nesl č. p. 217 a po několika
přestavbách v dalších letech bude znám jako „villa Fenkl“ (na místě této vily dnes stojí dům č. p. 701
v Poděbradově ulici). Karel Fenkl se stále více angažuje v životě obce, nalézáme jej v několika spolcích
a sdruženích, v roce 1885 se stává předsedou chodovského sboru dobrovolných hasičů. V roce 1881
přichází na svět další syn a je mu dáno jméno po otci a mrtvém bratru – Karel. Tento syn se dožije
dospělosti, stane se inženýrem a jednou převezme továrnu.
Podnikatelský duch Karla Fenkla se naplno rozvine v roce 1883, kdy zakládá společně s Albertem
Richterem a Aloisem Hahnem druhou velkou porcelánku v Chodově. Areál továrny je dodnes jedním
z největších areálů ve městě. Začne se jí říkat „nová továrna“ (odtud pochází i název Tovární ulice,
na jejímž konci areál stojí), čímž ji místní obyvatelé odlišují od podniku Haas a Czjzek (dnešní porcelánka v ulici U Porcelánky). O dva roky později Alois Hahn ve věku 47 let umírá na tuberkulózu (není
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bez zajímavosti, že umírá v domě rodiny Fenklů, dá se předpokládat, že tam bydlel společně se svým
společníkem) a Albert Richter svůj podíl ve firmě převádí na svého zetě Antona Langera. Karel Fenkl
tak od roku 1886 stojí v čele podniku „Richter, Fenkl a Hahn“ jako technický ředitel, zatímco Anton
Langer je ředitelem obchodním. Další rozšiřování továrny v roce 1890 udělá z podniku Richter, Fenkl
a Hahn největší podnik v širokém okolí a jeho výrobky se stanou brzy proslulými. Firma zaměstnává
více než osm stovek lidí a je tak největším zaměstnavatelem ve městě.
Zatímco se mu daří na poli podnikatelském, doma jej stíhá jedna tragédie druhou. V roce 1885 se
mu narodí další synek, Rudolf, který však umírá ve dvou letech, a dcerka Emma, která přichází na svět
v květnu 1887, se nedožije ani dalšího dne. Velké úspěchy však slaví Karel Fenkl v obecní politice.
V městské radě patří mezi nejaktivnější radní, na zasedání rady 28. 8. 1888 pronáší projev, ve kterém
navrhuje zřízení pomníku císaři Josefu II. Jeho nápad je schválen a 18. 8. 1889 je pomník císaře odhalen. Podílí se také finančně na opravách kostela svatého Vavřince, který prochází v 80. a 90. letech
nákladnou rekonstrukcí.
Všechny tyto politické a společenské úspěchy jsou završeny v roce 1890, kdy je Karel Fenkl zvolen
starostou – musí to být pro něj zadostiučinění. Nemanželský syn z chudých poměrů, který přišel
do města pravděpodobně bez ničeho, se sám vypracoval v nejbohatšího a nejuznávanějšího občana
Chodova. Po celou dobu výkonu své funkce (dlouhých deset let do roku 1900) odmítal přijmout starostenský plat ve výši 400 zlatých a všechny ušetřené prostředky dával do výstavby chodníků a cest.
Za jeho úřadování zažívá město stavební rozkvět. Jsou nově zmapovány ulice a je vytvořen městský
plán rozvoje pro další desetiletí. V roce 1893 nechává městská rada nově pojmenovat všechny ulice a na počest starosty pojmenuje dnešní ulici Dukelských hrdinů „Karl Fenkl Straße“ – ulice Karla
Fenkla. V této ulici nechává starosta na své osobní náklady vybudovat v roce 1894 městský park,
jehož pravidelná údržba byla hrazena z jeho vlastních prostředků.

Fenklova ulice v Chodově. Tyto domy bohužel již dnes nestojí.
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Městský park a Fenklova ulice.
V roce 1894 se Fenklovi podaří po mnohaletých vyjednáváních dosáhnout vrcholu – v září toho
roku je městys Chodov povýšen na město a je mu udělen městský znak. V době, kdy Karel Fenkl
přebírá dekrety o povýšení, umírá ve vile na břehu chodovského potoka ve věku 54 let jeho žena
Marie Anna. Nepřežije v nově povýšeném městě Chodově ani měsíc – zemřela 25. 10. 1894. Je uložena
ke svým dětem do velké hrobky na chodovském hřbitově.
Na samém počátku nového století odchází Karel Fenkl z úřadu
starosty, část vedení firmy předává svému synovi a stává se už „jen“
uznávaným občanem města. Hned 12. července 1901 zastupitelstvo
města slavnostně schvaluje jmenování Karla Fenkla čestným občanem města za jeho velké zásluhy o rozvoj. Stejně tak se na to zřejmě
dívají i ve Vídni, neboť císařským přípisem je o dva týdny později
Karlu Fenklovi udělen rytířský kříž Řádu Františka Josefa za zásluhy
o rozvoj monarchie. Stejné vyznamenání nosili v té době například
Václav Myslbek nebo Alfons Mucha. Vyšších poct už prakticky nemohl továrník Karel Fenkl v životě dosáhnout. Přesto zůstává v městě stále aktivní, zasahuje do společenského života a bohatě sponzoruje všemožné aktivity. V roce 1905 nechává na své náklady vytvořit
jedno nové vitrážové okno v chodovském kostele.
Život továrníka, starosty a mecenáše Karla Fenkla se završil
18. srpna 1920, kdy zemřel ve věku 73 let po dlouhé nemoci ve své
chodovské vile. O pár dní později je se všemi možnými poctami
pohřben do rodinné hrobky na chodovském hřbitově. Na jeho
poslední cestě jej vyprovodily tisíce obyvatel Chodova – města,
kterému zasvětil celý svůj život.
Vitrážové okno věnované chodovskému kostelu Karlem Fenklem.
Miloš Bělohlávek

4

SOKOLOVSKO

		

Práce Bulharů v sokolovském revíru
Jedním z velkých problémů československého národního hospodářství bezprostředně po roce
1945 se stalo zajištění dostatku pracovních sil vzhledem k organizovanému odsunu tisíců obyvatel
německé národnosti. Noví osídlenci z vnitrozemí, Slovenska i reemigranti těžko zaplňovali zejména
méně lákavé pohraniční oblasti země. Proto již v letech 1946–1948 uzavírala vláda úmluvy o práci
dělníků z Bulharska, Rumunska, Itálie a Polska u nás. Ze dne 16. 9. 1946 pochází úmluva o umístění
12 000 bulharských dělníků v převážně zemědělství. Československá strana se zavázala zajistit jejich
dopravu, ubytování i nutný zácvik v závodech. S nedostatkem pracovníků se tehdy potýkaly i provozy nově vzniklého jednotného národního důlního podniku na Sokolovsku. Protože se nepodařilo
zajistit plně náhradu, musela zde zůstat velká část německých hornických specialistů s rodinami, aby
bylo vůbec možné plnit stanovené těžební úkoly. Je doloženo, že koncem roku 1948 pracovalo v revíru vedle 12 Ukrajinců a ještě několika cizinců celkem 28 bulharských dělníků. Dne 8. 9. 1948 nastoupili
tři Bulhaři na doly Rudolf-Libík v Habartově, od 30. 9. 1948 pracoval jeden Bulhar jako topič parní lokomotivy na dole Antonín v Dolním Rychnově a do prosince 1948 skončil pracovní poměr tří Bulharů
v dolech Rudolf-Libík, rovněž tří v dole Gustav v Habartově, po jednom v dole Marie v Královském
Poříčí a dole Medard ve Svatavě a jednoho na statku v dnes již zaniklé Lískové. Tito pracovníci přispěli jistě svým skrovným dílem ke splnění úkolů dvouletého plánu sokolovského revíru v říjnu 1948.
V roce 1949 si ještě jeden Bulhar stěžoval, že mu nebyla vyplacena mzda za duben 1949. Bulhaři byli
nasazeni hlavně jako pomocní dělníci v provozech a tomu odpovídala i výše jejich mzdy. Později dne
11. 10. 1949 byl vyhotoven seznam tří dělníků z dolu Gustav, kterým nebyla vyplacena mzda za prosinec 1948 s vánočním přídavkem.

Závod Gustav v Habartově s elektrárnou a briketárnou, kolem roku 1958.
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V období druhé pětiletky v letech 1956–1960 provedla strana a vláda úpravy v sociální oblasti
zejména se to týkalo mezd, pracovní doby, přídavků na děti, bytové politiky i zdravotní péče. Několik
vládních usnesení z roku 1956 uložilo uhelnému průmyslu stabilizovat pracovní síly, ukončit dosavadní velkou fluktuaci a práci brigádníků a uvažovalo se o zvýšení zaměstnanosti žen. V létě 1957
chybělo v sokolovském revíru na 700 pracovníků, na v podstatě nekvalifikovanou práci brigádníků
a fluktuantů nebylo spolehnutí. Zhruba čtvrtinu osádek dolů tvořili dočasní pracovníci, kteří uzavírali
pracovní poměr vesměs na jeden rok. Jejich ubytovny byly vybaveny jen skromně a množily se stížnosti na stravování. Správy závodů neměly dostatek bytů, v obcích chyběly některé služby i potřebná sociální zařízení (jesle, mateřské školy), nábor nových pracovníků hlavně z jižních Čech nesplnil
očekávání. Aby správy závodů mohly plnit zvyšující se výrobní úkoly řízené ekonomiky, zanedbávaly
běžnou údržbu provozních zařízení hlavně důlních kolejí a strojů.
Vzhledem k této napjaté situaci se vedení státu rozhodlo opět u nás zaměstnat cizince ze států východního bloku.
Dne 25. 1. 1957 byla sjednána mezinárodní
úmluva mezi Československem a Bulharskem o spolupráci v oblasti sociální politiky, která nabyla účinnost 1. 8. 1957. Byla
publikována jako vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 60/1957 Sb. Vyhláška stanovila, že se na cizí občany pohlíží v úseku
sociálně právních předpisů jako na vlastní
občany. K dodržení zásad úmluvy byla zřízena československo-bulharská komise se
sekretariátem, který vydal pokyny pro za- Parní lokomotiva v lomu Gustav, 1958.
městnávání pracovníků.
Závod, kam byli Bulhaři přiděleni, je měl převzít na nádraží a dopravit je do ubytovny, pověření pracovníci měli převzít od nich doklady, přihlásit je k pobytu, zajistit stravování, po příjezdu měli noví nárok na
2 dni neplaceného volna k zotavení. Závod jim měl vyplatit zálohu až do výše 300 korun, měl s nimi uzavřít pracovní smlouvu do 31. 12. 1958, měl je zacvičit a zaměstnat je ve skupinách, poskytnout jim pracovní
pomůcky a zajistit i osvětovou péči po pracovní době. Měli pobírat stejnou mzdu jako vlastní zaměstnanci
a ženatí mohli odesílat svým rodinám do Bulharska 500 korun měsíčně, svobodní jen 300 korun.
Dne 20. 7. 1957 se konala porada odboru pracovních sil rady Okresního národního výboru Sokolov,
která uložila provést průzkum připravenosti pro přijetí bulharských pracovníků, bylo třeba prověřit,
zda jsou pro ně připraveny ubytovny, splňující hygienické normy. Bulhaři byli zprvu určeni pro práci
u několika zdejších stavebních firem, budujících na Sokolovsku sídliště i průmyslové objekty. Od července 1957 pracovalo u těchto firem a později na dolech celkem 608 Bulharů, do konce roku 1957
klesl jejich počet na 453.
Situaci v sokolovském revíru objasnila zpráva ředitele Karla Houdka z července 1957, určená pro byro
okresního výboru Komunistické strany Československa v Sokolově, týkající se nutného zajištění pracovních sil pro doly. Zdůrazňuje se v ní, že k 1. 7. 1957 chybí v revíru 667 dělníků nejvíce v závodech Dukla
a Medard, že vedení zařídilo ubytovny, že zlepšilo péči o zaměstnance a že žádá o přidělení bulharských
dělníků. Soudobý tisk publikoval v té době dne 12. 8. 1957 také článek, že Sokolovsko potřebuje kvalitní
pracovníky, že se zde zlepšilo technické vybavení provozů, zaměřených na rozvoj povrchové těžby hnědého uhlí, že jsou zvýšené těžební úkoly, že chybí 700 pracovníků, že jsou zanedbávány pomocné práce
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hlavně údržba pohyblivých kolejí, což způsobuje četné nehody. Dále článek zdůrazňuje, že je Sokolovsko
slabě osídleno, že je třeba urychlit nábor nových osídlenců z jižních Čech a že místní kulturní soubory
zajíždějí také do kasáren a cílem získat vojáky, kteří by se zde po výkonu prezenční služby usadili.
Stav v národním podniku Důl Dukla v Habartově lze takto charakterizovat. Podnik rekonstruoval
od roku 1955 lom Gustav, na jeho skrývce nasadil elektrická rýpadla typu E 2,5, dopravu těžených hmot
zajišťovala parní trakce a později byla vybudována důlní dráha vedoucí do Ústřední třídírny Tisová. V lomu
Libík pracovala vedle starší techniky tatáž rýpadla a parní trakce odvážela vyrubané uhlí do třídíren Rudolf-Libík a od roku 1958 byla zahájena otvírka velkolomu Libík. V letech 1956-1960 vzrostla jeho těžba
uhlí na 138 % (z 1,9 na 2,7 mil. tun) a skrývka nadloží daleko více na 213 % (z 2,7 na 5,7 mil. kubíků) při stavu
osazenstva kolem 1500 osob. Část z nich bydlela v celkem 5 ubytovnách, které měly kapacitu 503 osob,
počítalo se v nich i s ubytováním montérů dodavatelských firem.
Od 24. 8. 1957 začali do národního podniku Důl
Dukla přijíždět první Bulhaři, jednalo se celkem
o 83 osob v produktivním věku od 23 do
46 let, kteří uzavřeli pracovní smlouvu
do konce roku 1958. Byli ubytováni společně v ubytovně Dukla II v Habartově
s kapacitou 83 lůžek, tato ubytovna byla vyhrazena výlučně pro
ně, nacházela se ale v objektu
závodu, vzdáleném od nového sídliště Habartově asi 2 km
a vedla ji paní Rodová. Bulhaři
pracovali po zaučení společně a jen jednotlivci odděleně na skrývkách lomů
Lom Libík v Habartově s parním rýpadlem v popředí, kolem roku 1958.
Gustav a Libík, jako topiči
parních lokomotiv, dělníci na povrchu i v briketárně Gustav. Nejvíce jich bylo nasazeno v lomu Gustav. Někteří z nich utrpěli méně závažné pracovní úrazy např. jeden kopáč kusů si v lomu Gustav dne 19. 9. 1957
zranil nohu špičákem, druhý si dne 8. 10. 1957 přimáčkl nohu o důlní vůz atd. Jejich předák požadoval, aby
se mohli zapojit po pracovní době do sportovní činnosti místní tělovýchovné jednoty.
Nicméně Bulhaři měli o své práci jiné představy a již brzy po nástupu do práci si začali stěžovat. Proto byla dne 20. 11. 1957 svolána schůzka jejich zástupců s vedením závodu Dukla a vedoucím odboru
pracovních sil okresního národního výboru. Zástupci se stěžovali na nízké mzdy (vedení namítalo, že se
teprve zapracovávají), že nemají stejná práva jako stálí zaměstnanci, že v provozech vládne špatný vztah
mezi jednotlivými národnostmi (Čechy, Němci a Bulhary), že pobírají nízké odlučné 6 Kčs denně, kdežto
stálí 8 Kčs (vedení odvětilo, že neplatí nájem v ubytovně, později bylo ženatým přiznáno odlučné 8 korun), že ženatí nedostávají rodinné přídavky, že chtějí přemístit na jiné pracoviště, že chtějí přidělit byty
pro své manželky, které nemají v Bulharsku žádný příjem, že jim bylo dodáno málo pracovního oblečení
na zimu, že chtějí vyznačit a osvětlit cestu od ubytovny na lom Gustav, že je v ubytovně nedostatek teplé
vody a že jim chybí kulturní zázemí, protože z ubytovny je do blízkého Habartova daleko a že původně
chtěli pracovat ve stavebnictví. Přítomní zástupci hospodářského vedení a odboru pracovních sil sdělili,
že mají své stížnosti sepsat, že se budou řešit, navrhli, že by Bulhary mohli převést na stavbu kolejí, případně ke stavební firmě Báňské stavby Sokolov. Postupně se pak podařilo vedení podniku situaci zklidnit.
V prosinci 1957 se pak rodinné přídavky vyplácely celkem 34 osobám (v lomu Gustav 26 a v lomu Libík
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8 dělníkům). Do konce roku 1957 se počet
Bulharů pracujících v Dole Dukla snížil na 66,
do května 1958 na 58 osob. Nicméně stížnosti
na mzdovou politiku se stále množily, protože
zástupci odborové organizace bulharských
dělníků zjistili v červnu 1958 v Dole Dukla, že
podnik sice jim srazil ze mzdy částku k odeslání do Bulharska, ale ta nebyla dosud odeslána.
Do prosince 1958 do doby ukončení pracovní
smlouvy zůstalo v podniku pracovat 29 či 30
osob, které pak odešly k Pozemním stavbám
Cheb. V lednu 1959 řešila mzdová účtárna vyúčtování mezd těch Bulharů, kteří odjeli do vlasti
nebo se nevrátili z dovolené. Jednalo se celkem
o 14 osob, podnik každému zadržoval 230 korun pro případ, že by se nevrátili zpět. Odbor
pracovních sil Okresního národního výboru Sokolov nařídil dne 7. 1. 1959, že má podnik poslat
na jeho účet tuto zadržovanou částku, celkem
se jednalo o 3 220 Kčs.
Bulharští dělníci pracovali i v dalších podnicích sokolovského revíru. Plnění stavebních
úkolů zejména v lomových provozech zajišťoval
národní podnik Báňské stavby Sokolov, z jeho
Část seznamu bulharských dělníků v závodě Gustav, 1957.
stavu 573 dělníků tvořili přechodní zaměstnanci dokonce 31 %. V září 1957 mu přijelo pomáhat 51 bulharských dělníků, obývali zámek Chlumek
u Dasnic, kde jim vařil jejich kuchař. Osobní ochranné pomůcky pro práci jim byly přiděleny. Při kontrole
jejich evidence ve dnech 18. a 19. 9. 1957 bylo zjištěno, že je podnik dosud nepřihlásil do evidence odboru pracovních sil okresního národního výboru a že jejich evidence měla být vedena odděleně. Kontrola
stanovila termín řádného přihlášení do 25. 9., zlepšit evidenci do 30. 9. a podnik měl zajistit zásobování
jídelny potravinami. Do konce roku 1957 se počet Bulharů v podniku snížil na 29, v listopadu 1958 pracovalo již jen 18 osob, tři Bulhaři odešli do vlasti a dva se nevrátili z dovolené. Leč roku 1959 nastoupili nově
do práce zase čtyři Bulhaři. Posledním podnikem sokolovského revíru, který dočasně využil práci Bulharů,
byl národní podnik Důl 25. únor v Novém Sedle. Ten od února do konce března 1958 zaměstnal v dole
Jednota celkem 16 cizinců, protože pro ně státní statek Petrohrad, kam byli přiděleni, neměl v zimě práci.
Bulharští pracovníci pomohli sokolovskému revíru plnit úkoly ve dvou etapách, v roce 1948 a v letech
1957-1958. V srpnu 1957 nastoupili hlavně na hnědouhelné lomy Gustav a Libík, zdá se však, že byli překvapeni těžkou prací v povrchových provozech. Část z nich se nevracela z dovolené. Protože vykonávali
méně kvalifikovanou práci, dostávali i poněkud nižší mzdu, například čistý výdělek pana Michala Minkova
Damjanova činil od září do prosince 1957 v průměru 1234 korun, kdežto průměrná hrubá mzda v podniku
byla vyčíslena na 1745 korun. Zprvu podnik Bulharům nevyplácel ani požitky, na které měli nárok a množily se jejich stížnosti ohledně dalších oblastí. Ženatí pociťovali odloučení od svých rodin. Nebylo řešeno
ani využití jejich volného času po pracovní době. Přesto menší část Bulharů splnila svou pracovní smlouvu
a pracovala zde až do konce roku 1958, jednotlivci i v roce následujícím.
Petr Beran

8

SOKOLOVSKO

		

Nucené práce pro „bílé zlato“ - Zwangsarbeit für „weisses Gold“
Ve dnech 15. 1. až 15. 2. 2015 proběhla v Muzeu Sokolov, p. o. Karlovarského kraje výstava s názvem
Nucené práce pro „bílé zlato“ - Zwangsarbeit für „weisses Gold“. Jak již z jejího pojmenování vyplývá,
její náplní bylo přiblížení problematiky práce nuceně nasazených, vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců v porcelánkách česko-německého pohraničí od konce 30. let 20. století do roku 1945.
Jednotlivé panely přiblížily samotný fenomén nucených prací a také několik porcelánek (většinou z německého příhraničí), které nedobrovolné práce využívaly. Jednalo se například o manufakturu na výrobu porcelánu v Allachu, která byla od roku 1936 pod přímým vedením SS a kde se vyráběly mimo jiné
figurky příslušníků SS, vojáků či busty Vůdce. Vězni z koncentračního tábora Dachau a Buchenwald pra-

Adolf Hitler a Heinrich Himmler si roku 1944 prohlížejí porcelánové figurky z porcelánky Allach.
covali v této továrně od roku 1940. Ve firmě Hescho v durynském Hermsdorfu se od roku 1940 podílelo
nejdříve kolem 100 nuceně nasazených dělníků (jejich počet vzrostl na konci války na 2 349) na výrobě speciálního technického porcelánu – izolátorů apod. Jedinou porcelánkou na české straně hranice,
která je na výstavě připomenuta, je firma Bohemia z Nové Role, která byla v roce 1940 přičleněna pod
porcelánku v Allachu. O dva roky později zde byl vybudován pobočný tábor koncentračního tábora
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Flossenbürg a následně bylo v porcelánce zaměstnáno 200 (v roce
1943) – 600 (v roce 1944) žen.
Po válce pak areál tábora sloužil
jako internační středisko německého obyvatelstva.
I když porcelánkám na Sokolovsku není věnován na výstavě žádný
panel, neznamená to, že by ve zdejších továrnách nebyla práce vězňů
a zajatců využívána.
Pracovní zajatecké tábory na Sokolovsku byly organizačně podřízeny Stalagu XIII B v bavorském Dělník a dělnice ze zemí SSSR při výrobě porcelánu.
Weidenu. Na vedení Stalagu se obracely jednotlivé firmy v regionu a dle jejich žádostí a dle možností jim pak byly přidělovány pracovní komanda zajatců. Většinu zajatců tvořili od vypuknutí války mezi Německem a Sovětským svazem
v roce 1941 sovětští vojáci, ale vedle nich se bylo možno setkat i se zajatci francouzskými, britskými,
americkými, polskými, jugoslávskými, belgickými, holandskými a po ukončení spojenectví mezi Německem a Itálií v roce 1943 také italskými. Zajatci žili v hlídaných táborech, odkud mohli vycházet pouze na propustky, byla jim kontrolována pošta, za práci dostávali jen minimální mzdu (jejich plat byl
na úrovni 60 % německého dělníka a následně jim byl srážen poplatek za ubytování, stravu, ošacení

Porcelánové výrobky továrny Hescho.
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apod., zbývající částka byla vyplácena ve formě táborových poukázek), pracovní doba trvala 8 – 12 hodin a zajatci byli většinou nasazováni na nebezpečnější a těžší práce. Zajatec měl nárok na slamník, dvě
deky, ručník, židličku, esšálek, lžíci, vidličku a pohár na pití, dále na dostatek vody k pití i mytí atd. Tato
nařízení ale nebyla vždy dodržována a životní podmínky zajatců nebyly stejné. Nejlepšího zacházení se
dostávalo americkým a britským zajatcům, nejhorší měli sovětští zajatci. Ti trpěli nedostatkem potravy,
chybějící lékařskou péčí a tím množstvím různých nemocí a podvýživou, na které také často umírali.
Zajatecké tábory na Sokolovsku byly rozděleny do dvou oblastí – chodovské (39 komand) a sokolovské
(52 komand). A právě zajatci z chodovské oblasti byli využíváni i na práci v porcelánkách. V Chodově to
bylo v roce 1941 kolem 330 sovětských a 50 francouzských zajatců, kteří pracovali v místních porcelánkách, jejichž produkce byla přeorientována na válečné potřeby a mj. se zde vyráběly části plynových
masek. V porcelánce v Horním Slavkově to bylo 69 sovětských a 25 francouzských zajatců (část z nich
pracovala i v rudných dolech). V loketské porcelánce bylo zaměstnáno kolem 87 nejdříve francouzských
a poté sovětských zajatců a dalších 20 sovětských zajatců bylo zaměstnáno v Loučkách.
Výstavu připravilo Museum Mitterteich (Horní Falc, spolková země Bavorsko), které sídlí v budově bývalé porcelánky založené v roce 1886. I v této porcelánce bylo během války zaměstnáno kolem 60 nuceně
nasazených a válečných zajatců, což zřejmě přispělo k výběru tématu výstavy. Partnerem projektu je
Muzeum Sokolov a Národní archiv.
Romana Beranová

		

Obléhání Lokte roku 1505
Pravidelný čtenář Sokolovska si jistě nemohl nevšimnout poněkud otevřeného konce mého článku
o tzv. loketské válce (Sokolovsko 3, č. 2., 2012, s. 4-6). Přestože byl článek odeslán redakci celý, nebyl
otištěn v kompletní podobě. Za tuto chybu mohou snad jakési nadpřirozené síly. Rozhodl jsem se
tedy neponechat loketské many a měšťany uprostřed bojů se Šliky a dovést jejich boj do konce.
Nejprve stručně připomeneme okolnosti, které k vypuknutí tohoto boje vedly. Již od 60. let 15. století
zasahovali zástavní páni Loketska, Šlikové, do práv loketských manů. Manové byli služebnou šlechtou,
která byla vázána vojenskými povinnosti vůči loketskému hradu. V případě ohrožení se měli manové
dostavit na hrad a bránit jej. V čase míru se starali o údržbu hradního areálu a dováželi sem různé
potřebné komodity. Šlikové se snažili učinit z manů své poddané, jenže ti podléhali přímo českému
králi, neboť loketský hrad byl formálně stále hradem královským. Stejně tak se Šlikové snažili podřídit si
i měšťany z Lokte a z Karlových Varů. Po několika extrémních konfrontacích mezi Šliky a many (vypálení
tvrze Hýzrlů z Chodů, poprava mana Pernsteinara…) došla manům i měšťanům trpělivost. Manové vytvořili na počátku 16. století vojenský spolek, do něhož se zapojili varští a loketští měšťané, a začali se
Šlikům bránit. Protišlikovský spolek se chtěl svým uzurpátorům postavit nejprve soudní cestou.
Šebestián Šlik, pán na Lokti, si tehdy navíc znepřátelil bratry Pluhy z Rabštejna a bratry z Gutštejna.
Tito šlechtici byli Šliky pozváni na svatbu, kde se strhla bitka. Během ní se měl Šebestián na Pluhy rozlítit a nechal je uvěznit. Nedlouho poté k městu přitáhlo vojsko krajského hejtmana Jindřicha z Plavna
a spolu s ním bratři Gutštejnové. S tímto vojskem vymohli propuštění zajatých Pluhů a obě strany se
poté dohodly, že jejich spor bude řešit komorní soud. Téměř současně byl na základě žádosti manů
předvolán před zemský soud Šebestián Šlik. Manové a měšťané však ve svém sporu neuspěli. Přesto
král udělil těmto „vzbouřencům“ svolení k obraně proti křivdám, kterých by se na nich Šlik v budoucnu dopustil a také jim dal psaní s napomenutím Šlikovi.
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Obléhání Lokte, převzato z knihy A. Grosse Dějiny Karlovarského kraje.
K odevzdání tohoto psaní mělo dojít 4. ledna 1504, avšak jakmile Šebestián Šlik poselstvo spatřil,
vyrazil mu naproti s mečem a okamžitě se pustil do boje s jedním z poslů, manem Otou ze Šparneku. Šparneka pak Šlik nechal pronásledovat po celém městě a žádal po městské radě jeho vydání. Ta
však pomohla Šparnekovi k útěku. Šebestián po těchto událostech požádal o vojenskou pomoc svého
strýce Mikuláše Šlika z Falknova a saského vévodu. Záhy poté vypukla mezi oběma stranami regulérní
válka. Šlikové zpočátku vítězili a dokonce se jim podařilo vypálit město Loket. Přemožení Loketští opět
žalovali u zemského soudu, leč Šebestián Šlik se k němu nedostavil. Trvalo rok, než se nejvyšší pražský
purkrabí Jindřich z Hradce odhodlal k útoku na vzpurné Šliky. Co se týče složení vojska, které s ním táhlo
proti Šlikům, dochoval se nám v třeboňském archivu zcela unikátní pramen zvaný „Popis lidí branných
a vozův, kteří k válce proti Šlikům z celého království vypraviti se měli“. Jedná se o seznam šlechticů, kteří
se této výpravy účastnili. Nacházíme zde pány z Rožmberka, Švamberky, Gutštejny, Kolovraty, pány
z Weitmile, pány z Pernštejna, Zajíce z Házmburka, Kostky z Postupic, Šternberky a příslušníky dalších
významných rodů z celých Čech. V seznamu účastníků výpravy však příslušníky panského stavu mnohonásobně početně převyšuje nižší šlechta. V případě nižší šlechty se jednalo povětšinou o příslušníky
rodů usedlých na Plzeňsku, Žatecku a Rakovnicku. Je zajímavé, že jedním z nich byl i jistý Habart z Kokovic, v němž poznáváme Habarta Kokovského z Hertenberka. Ten byl vzdáleným příbuzným na Loketsku
usedlých rytířů z Hertenberka, kteří patřili k předním představitelům protišlikovského odboje. Snad
můžeme uvažovat o tom, že jej k Lokti přivedla solidarita s jeho příbuznými. K výpravě se rovněž připojili i sousedé Šliků, jako například Pluhové z Rabštejna, páni z Plavna či rytíři z Vřesovic. U každého šlechtice je v již zmíněném seznamu poznamenáno, kolik s ním táhlo jezdců, pěšáků a bojových vozů. Počty
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Hrad Loket. Foto J. Boukal.
se u jednotlivých šlechticů značně různily. Zatímco s nejvyšším pražským purkrabím táhlo 200 pěších
a 12 vozů, pozdějšího podkomořího rytíře Jakuba Kyšperského z Vřesovic doprovázeli pouze dva pěšáci. Obléhání započalo 22. července 1505. Bohužel přesně nevíme, jaké pozice v okolí Lokte toto vojsko
obsadilo. Dozajista zablokovali přístup k jediné loketské městské bráně. Rovněž mohli obsadit okolní
vrchy a vybudovat si zde obléhací tábory. Potvrdit či vyvrátit tuto mou domněnku by v budoucnu mohl
jedině důkladný terénní průzkum. Víme pouze, že pozice oblehatelů byly opevněny jakýmisi baštami.
Oblehatelé loketský hrad sice odstřelovali, leč jejich střely svůj cíl mnohdy minuly, pročež si Šlikové
z oblehatelů tropili posměch. Mnozí z vojska oblehatelů dokonce zběhli. Oblehatelům záhy přišla
na pomoc vojska pražským měst. Pražští spojenci se cestou k Lokti zmocnili Šliky ovládaných Karlových Varů, které odevzdali do správy křivoklátskému purkrabímu Jiřímu z Násilé. Šlikové Šebestián,
jeho bratři Kviryn a Albrecht a jejich strýc Mikuláš z Falknova obléhání úspěšně vzdorovali až do
28. září 1505. Nakonec ve strachu ze ztrát uzavřeli s oblehateli příměří. Všichni Šlikové se v březnu
následujícího roku usmířili se svými protivníky, tedy many, loketskými a varskými měšťany, Pluhy
z Rabštejna a Gutštejny. Šebestián se pak rozdělil o Loket se svými dvěma zmíněnými bratry. Poté
nastal v Lokti na čas klid, ale ne na dlouho. O několik let poté Šlikové opět zasahovali do práv manů
a jednoho z nich, Kryštofa Hertenberka, dokonce zastřelili. Mnozí z příslušníků loketských manských
rodů již Šliky natolik nesnesli, že se z Loketska vystěhovali. Vzpurnost Šliků dosáhla vrcholu roku 1547,
kdy se zúčastnili povstání proti králi, v důsledku čehož o Loket přišli.
Jan Boukal
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Směr pohraničí!
Revoluční gardy na Sokolovsku v květnu a červnu 1945
Každá válka má svůj konec, tak jako jej měla i ta 2. světová. Letos od něho uplynulo rovných 70 let.
Žádná válka ale nekončí hned, okamžitě, ráz naráz, mávnutím kouzelného mírového proutku. Každý
větší konflikt mívá většinou své dozvuky, své „malé války“. V lepším případě v rovině hospodářské,
v tom horším bohužel opět teče krev a zůstávají další mrtví.
Tak tomu bylo i v českém pohraničí po 8. květnu 1945. Místní německé obyvatelstvo, jehož nejfanatičtější část před sedmi lety vystoupila se zbraní v ruce proti poslední demokracii ve střední
a východní Evropě a jehož valná většina tehdy vítala nacistickou armádu jako svou osvoboditelku,
nyní žilo ve zmatku a strachu z příštího dění. Nefungovala prakticky žádná státní správa, zastavil se
průmysl, infrastruktura často ležela v troskách, katastrofální bylo zásobování. Zákon a právo byly
prázdnými pojmy, na mnoha místech se pohybovali ozbrojení jedinci či celé skupiny poražené německé armády, často s cílem přežít jak se dá a často ještě nasáklí nacistickým fanatismem. Americká
či sovětská armáda se většinou pokoušely chaos a anarchii zvládnout, někde se jim to však zcela
nedařilo. A do toho se začali do pohraničí vracet Češi.
V mnoha pohraničních městech a obcích, a Sokolovsko nebylo výjimkou, se v prvních poválečných
dnech snažili státní správy chopit Češi, kteří zde před válkou jako menšina žili a měli k místu alespoň
nějaký vztah. Někde to pak byli ti, kteří se tudy vraceli z koncentračních táborů či nacistických věznic
a v tom daném místě pomáhali s budováním a obnovováním československých úřadů. Chybělo jim
však to podstatné – ozbrojené složky, které by ke zvládnutí situace rozhodnou měrou přispěly. Ne
však nadlouho, neboť již v prvních dnech po osvobození začaly do pohraničních oblastí přijíždět
jednotky tzv. Revolučních gard, zkráceně RG.

Vlak s oddílem RG Železo směřuje do západního pohraničí.
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Oddíl Revoluční gardy přijíždí na sokolovské náměstí.
Tyto jednotky složené z dobrovolníků se začaly formovat v Praze a Plzni již v době národního povstání počátkem května a na mnoha místech také do povstání aktivně zasáhly. Vstupovali do nich vojáci,
členové bývalé finanční stráže, četníci, policisté, železničáři a další jedinci, často vybaveni jen nadšením
pro boj s nacisty. Kromě lidí bezpochyby statečných, čestných a skutečně vlastenecky smýšlejících se
však mezi nimi v prvních poválečných dnech objevila také celá řada pochybných individuí, mnohdy
se zločineckou minulostí a násilnickými sklony. Nezřídka se jednalo i o nedávné kolaboranty s nacisty,
kteří se nyní snažili zakrýt svou minulost přehnanou protiněmeckou horlivostí. Mnoho členů RG bylo
také komunistické orientace a vyznačovali se velkým radikalismem a až fanatickým antigermánstvím.
Především díky takovým jedincům si RG brzy vysloužily nelichotivou přezdívku „Rabovací gardy“, i když
velitelství gard se snažilo výstřelkům členů svých jednotek všemožně zabraňovat.
Pravdou však také je, že k velké zášti, až nenávisti vůči německému obyvatelstvu do značné míry
přispěla jednak osobní zkušenost mnoha členů zejména pražské RG s nacistickou brutalitou ve dnech
květnového povstání, jednak postupně odkrývané hrůzy, jichž se v posledních okamžicích své existence nacistický režim dopouštěl na celém českém území, pohraničí nevyjímaje. Byly odhalovány
desítky a desítky masových hrobů s oběťmi tzv. pochodů smrti, zastřelených, umučených, hlady utýraných mužů, žen i dětí. Vraceli se přeživší vězni z koncentračních táborů, včetně těch nejotřesnějších
v Polsku. Do té doby nevídané hrůzy mnohdy utvrdily nejednoho příslušníka RG v názoru o kolektivní
vině všech Němců. A podle toho také většina z nich postupovala.
Základním úkolem Revolučních gard v prvních dnech a týdnech po osvobození bylo zajištění dopravních tepen v pohraničí, tedy silnic, mostů a železnic, zajištění a ostraha průmyslových podniků,
pomoc při obnově československé státní správy, odzbrojení místního obyvatelstva či vyhledávání

časopis obyvatel a přátel Sokolovska

15

nacistických zločinců a jejich předávání sovětským a americkým, popřípadě československým trestním
orgánům. Vyzbrojeni byli především
německými zbraněmi, taktéž nosili
z velké části německou výstroj a německé uniformy opatřené nejrůznějšími československými symboly.
Oblast Sokolovska se stala působištěm vlastně obou velkých oddílů
RG, z Prahy i Plzně. Plzeňské Velitelství RG, konkrétně jeho část Pohraničí pod velením poručíka Jana
Brabence, vyslalo 19. května 1945
Gardisté v rozhovoru s americkými vojáky v Kraslicích.
na západ stovky mužů (údajně jich
bylo přes 3200) rozdělených do několika útvarů. Útvar RG 2 obsadil mimo jiné Cheb, Aš, Mariánské
Lázně, Nejdek a zřejmě i Kynšperk (52 mužů pod velením gardisty Fišera). Část útvaru RG 3 (57 mužů)
obsadila 24. května Kraslice (velitel gardista Fencl, dle jiných pramenů major Roubal). Několik desítek mužů útvaru RG 4 během června obsadilo Horní Slavkov (od 3. června do 6. června tu působilo
16 mužů opět pod velením gardisty Fencla), Krásno (od 8. června 14 mužů pod velením Jaroslava
Rybáře) a Loket (49 mužů pod velením gardisty Brustrujaka).
Zatímco na jiných místech pohraničí si jednotky RG nevysloužily zrovna nejlepší pověst (viz dále),
na Ašsku a Chebsku a v části Sokolovska tomu bylo jinak. Jedním z důvodů byla přítomnost americké
armády, která vesměs jednotkám RG příliš nedůvěřovala a jakýmkoliv výstřelkům a násilným excesům proti německému obyvatelstvu či jeho majetku rázně zabraňovala. To se sice často neslučovalo
s mnohdy bojovně naladěnými příslušníky RG, kteří i někdy mívali jiné zkušenosti s nacistickými okupanty než Američané, vedlo to však k poměrně lepšímu obrazu zdejších RG než v jiných oblastech.
Dalším z důvodů mohla být i skutečnost, že některé z praporů plzeňské RG nebyly tvořeny jen radikálně, většinou komunisticky smýšlejícími jednotlivci, ale například skauty, případně bývalými vojáky
vychovanými ještě v duchu masarykovského humanismu.
O činnosti plzeňských RG v naší
oblasti se dochovalo jen málo zpráv,
prakticky jde jen o hlášení jednotky
RG z Krásna, která měla na starosti
i nedalekou Čistou (Litrbachy) a Háje
(Rabesgrün). Lze se však domnívat, že
činnost jednotek RG byla v ostatních
místech obdobná. Jedním z prvních
úkolů gardistů bylo zabavení a shromáždění zbraní, munice a výstroje (ze
zbraní bylo krásenským obyvatelům
zabaveno 6 pistolí, 6 vojenských pušek a 1 puška automatická, další zbraně byly zajištěny ve skladišti), dále Dva důstojníci plzeňské RG společně se sovětským důstojníkem
zajištění ostatního vojenského ma- na stanovišti demarkační linie u Rotavy.
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teriálu, výrobních kapacit, dolů
a dílen či zatčení jedinců podezřelých z účasti v nacistických organizacích a jejich předání americkým a československým úřadům
(od 10. do 20. června se jednalo
celkem o 14 osob, celkem za dobu
činnosti jich bylo 24). Byla vydána
vyhláška o zákazu vycházení mezi
21.30 – 5.00, stejně jako zaveden
dohled nad rozdělováním potravin a šatstva. S místní americkou
posádkou vycházelo velení RG
nadmíru korektně a přátelsky,
Američané vycházeli gardistům Nástup oddílu plzeňské RG v Lokti.
ve všech oblastech poměrně
vstříc. Tato skutečnost je do jisté míry zvláštní, neboť na jiných místech byla komunikace mezi RG
a americkou armádou spíše problematická. Svou kladnou roli tu možná sehrála vojenská organizace,
výcvik a vystupování plzeňské RG, možná i role dobrého tlumočníka.
Při výsleších členů bývalé mládežnické organizace Hitlerjugend narazili gardisté na stopu zakopaných zbraní, které měly sloužit jednotkám tzv. Wehrwolfu, tajné podzemní nacistické organizace, jež
měla konat po válce záškodnickou činnost. Zbraně byly objeveny a zatčeno bylo 10 příslušníků této
organizace, kteří byli dopraveni do vězení v Lokti (zřejmě do prostor loketského hradu).
Při další činnosti nahrazovali gardisté německé nápisy českými, odebírali Němcům radiopřijímače
(celkem 520 kusů!) a vykonávali domovní prohlídky. 24. června byla krásenská rozhledna za účasti
gardistů, amerických vojáků a správních orgánů města přejmenována z „Hitlerovy stráže“ na „Československou národní stráž“.
Oblasti severozápadního pohraničí, zhruba od Karlových Var po Děčínsko, obsazovaly od poloviny
května 1945 jednotky Velitelství RG Praha. Zprvu to byly menší dobrovolnické oddíly z oblasti středních Čech, především oddíly odbojové organizace ZPRAVODAJSKÁ BRIGÁDA (ZB) s názvy ŽELEZO
(na cestu se tento oddíl vydal již 15. května) a TOLEDO. Oba dva oddíly byly později zařazeny do pluku RG 1 ALBATROS, který měl následně obsazování celého severozápadního pohraničí na starost.
Na Karlovarsku měly tyto jednotky kopírovat demarkační linii mezi americkou a sovětskou armádou,
ovšem několik z nich ji překročilo a zahájilo své působení i v některých místech Sokolovska, z větší
části spadající do americké zóny. Které konkrétní jednotky obsadily to či ono místo Sokolovska, je poměrně těžké zjistit, neboť dokumentů je poskrovnu a jednotky pražské RG se tu míchaly s jednotkami
RG z Plzně, navíc se často střídaly a měnily. Také se na Sokolovsko v druhé polovině května přesouvaly
nejrůznější posily z řad regulérního četnictva, finanční stráže a armády.
Zřejmě prvním československým oddílem v samotném Sokolově (Falknově) byl oddíl 55 bývalých slovenských zajatců, kterým velel jistý kapitán v záloze František Klíma. Koncem května
(zřejmě 28. 5.) následoval 39 členný četnický oddíl poručíka Mizery z Kutné Hory a již někdy po
17. květnu 1945 se dostává do Sokolova blíže neznámá jednotka RG z Prahy pod velením kapitána
Sýse, která se ubytovává v budově městského úřadu na náměstí. Američané ale zřejmě různě oblečeným a nepříliš disciplinovaně a vojensky vyhlížejícím mužům příliš nedůvěřovali a jednotka je
brzy americkou posádkou odzbrojena a ponechána jako stráž v továrně, možná v chemičce. 1. června
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dorazil do Sokolova podplukovník Malý, v pramenech vystupující jako velitel praporu RG-XIV, jenž byl
součástí pražského pluku RG 1 ALBATROS. Podplukovník Malý zde zřejmě převzal i velení nad muži,
kteří již ve městě pobývali.
Také on se potýkal s nedůvěrou amerického velení, které mu napřed přislíbilo ubytování v místním zámku, poté však příslib zrušilo a gardisté museli zůstat na nádraží ve vagónech (dle vyprávění bývalého člena
RG Václava Hniličky měli spát ve falknovských kasárnách, kde byl za války umístěn lazaret pro sovětské zajatce, to však kvůli vším odmítli a vrátili se do vagónů na nádraží). Sám podplukovník Malý však přiznává důvod
americké nedůvěry a odhaluje neutěšený stav některý oddílů RG: „Ve Falknově zůstala kulometná rota a dvě
čety. Většina mužstva těchto jednotek jsou lidi, kteří tu jsou s úmyslem rabovat a drancovat, vojensky naprosto
bezcenní. Asi dvacet individuí jednotku zkazilo tak, že se k bojovému úkolu naprosto nehodí, jsou nezpůsobilí,
strážní službu konají nedbale a o vojenské službě a kázni nemají ani ponětí. Americké jednotky jsou proti RG zaujaty a jmenují nás za neregulérní vojsko. V Lokti byla jednotka RG jiného praporu odzbrojena… Ve městě Falknově
neberou Američané přítomnost RG vůbec na vědomí. Páska RG je tím nejhorším doporučením. Chování Němců
vyzývavé… Velitelství chybí elegantní a hezké české tlumočnice anglického jazyka a anglicky mluví důstojníci,
kteří znají mentalitu Američanů a jejich životní standard. Po mém soudu za těchto předpokladů by se utvářela
situace jistě v náš prospěch.“
Dle záznamů Okresní správní komise ve Falknově čítala jednotka zdejší RG na 180 mužů.
2. června doráží do Nového Sedla (13 mužů) a Jehličné (7 mužů) jednotka ŽELEZO jako další posila v oblasti.
45 mužů této jednotky dojelo týž den i do Sokolova a posílilo tak zde již přítomné československé síly. 6. června
se však oddíl ŽELEZO počal ze západního pohraničí stahovat a v následujících dnech byla většina jeho příslušníků začleněna do nově vytvořeného Sboru národní bezpečnosti.
Zatímco oblast bývalých okresů Falknov a Loket byla brzy po skončení války oblastmi se silnou přítomností vojenských a bezpečnostních orgánů, amerických i československých, území východně a severovýchodně od Kraslic směrem na Nejdek bylo tuto dobu prakticky územím nikoho. Vedla tu sice demarkační
linie, ale nebyla zde přítomna ani americká, ani sovětská armáda, ty sem jen občas vysílaly průzkumné
hlídky. Teprve od poloviny května se tu začaly objevovat první československé jednotky. 28. května obsazuje část oddílu ŽELEZO (označený jako prapor ZB I, pod velením kapitána Sojky) Nejdek, kde vystřídal
jednotku plzeňské RG, dále Rolavu, Jelení, Krásnou Lípu, Chodov a Starou Roli. Gardisté tu spadali pod
velení 38. pěšího pluku s velitelstvím v Kyselce, jehož vojáci na Nejdecku také působili. Kromě nich se
do oblasti dostávali i četníci z velitelství v Plzni a působili tu i partyzáni z oddílu Pěst – partyzánského
oddílu, jehož příslušníci poměrně nekontrolovatelně a často násilně působili v celé oblasti severozápadního pohraničí na severovýchod od Kraslic
(stížnosti na jejich chování měla i celá řada
československých správních orgánů). Oblast okolo Krásné Lípy, spadající do zmíněného „území nikoho“, se stala v tyto dny
dějištěm tragického dramatu, jaká tehdy
bohužel zažily desítky měst a obcí po celém pohraničí a která byla smutným završením staletého česko-německého soužití
v jednom státě.
6. června 1945 bylo u obce Krásná Lípa
zastřeleno deset internovaných občanů
německé národnosti z obcí Krásná Lípa
a Milíře. Byla to údajně odveta za to, že Pomník deseti zastřeleným německým obyvatelům u Krásné Lípy.
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ze sběrného tábora v Nejdku uteklo předtím několik internovaných Němců, zřejmě činovníků NSDAP
či SS. Jiné prameny mluví o tom, že v lese byli ukryti dva příslušníci SS Baumgartl a Richter. Richter
pocházel z Krásné Lípy a měl tu rodiče. Oba uprchlíci se u nich ukryli a při pokusu oddílu Revoluční
gardy je 3. června zatknout se oba prostříleli a zmizeli, přičemž jednoho gardistu (prý četníka) zranili. Richterova matka pak spáchala sebevraždu. Obecně tak vzniklo podezření, že místní obyvatelé
uprchlíkům pomáhají. U jednoho obyvatele prý byl nalezen obraz Hitlera a u dalšího stará šavle, což
obojí sloužilo jako "důkaz" o protistátní činnost. Tito lidé byli tedy vzati jako rukojmí, jeden musel
údajně Hitlerův obraz sníst.
Oddíl Revoluční gardy uprchlíky intenzivně hledal, vyvěsil vyhlášky, prováděl domovní prohlídky
a vydal výzvu, aby se uprchlíci do 24 hodin přihlásili, nebo bude zastřelena skupina rukojmích, mezi
nimiž byli i starostové Krásné Lípy a Milířů. Těch 10 měli obyvatelé Krásné Lípy vybrat sami, gardisté
však plán změnili a vybrali je oni. Bylo to šest mužů z blízké Šindelové (Schindelwald) a čtyři z Milířů
(Kohling), úadjně všichni členové NSDAP. Z Milířů to byli Franz Garreis (35 let), Anton Lorenz (34 let), hostinský Heinrich Nier (55 let) a starosta Leo Kunzmann (51 let). Ze Šindelové byl předveden Anton Garreis
(43 let), Adolf Schmucker (46 let), Wenzel Görgner (46 let), Robert Hamm (44 let), Georg Fesselmeyer (45
let) a řezník a starosta Alfred Keilwerth (60 let). Hledání uprchlíků a výzvy byly marné, a proto byla skupina rukojmích 6. června ráno mezi 5. – 6. hodinou nucena si na stráni u Krásné Lípy vykopat své vlastní
hroby, načež byli všichni zastřeleni. Dle některých svědků byli tito muži předtím mučeni. Úředně bylo
formulováno, že šest mužů bylo zastřeleno pro „pokus o útěk“ a čtyři „pro držení zbraně.“ Celé „území
nikoho“ severovýchodně od Kraslic po Nejdek obsadila až 17. června Rudá armáda.
Otázkou zůstává, která československá jednotka tento čin spáchala. S velkou mírou pravděpodobnosti to byli příslušníci oddílu ŽELEZO, i když dokázat to nelze. Na rozdíl od jiných oddílů RG si však
ŽELEZO vysloužilo vzhledem k vojenskému výcviku a vystupování svých členů povětšině dobrou pověst, a to nejen u orgánů československých, ale i sovětských či amerických. Sami příslušníci ŽELEZA
ale také dodávají, že často museli při zásazích sahat k nejtvrdším prostředkům. Tvrdost a nemilosrdnost omlouval po válce jejich velitel František Noha častým napadáním Čechů ze strany Němců,
včetně střelby, nutností zavést pořádek a zabránit chaosu a ničení či nutností postarat se o mnoho
bývalých vězňů z různých pracovních a koncentračních táborů, kteří potřebovali přístřeší, jídlo a péči
a bez nutné tvrdosti vůči místnímu obyvatelstvu to nešlo. Bez pochyby to byla zčásti pravda a v rozbouřené době byla míra jisté tvrdosti nezbytná. Otázkou je, zda tato míra byla nutná u deseti zastřelených obyvatel Krásné Lípy a Milířů, či šlo prostě jen o obyčejnou pomstu.
Tento případ je největším násilným excesem na Sokolovsku
na odsunovaném německém obyvatelstvu. Pamětníci z Chodova
hovoří ještě o šesti zavražděných
místních obyvatelích, což se však
nedá podložit žádnými písemnostmi, stejně jako zvěsti o třech zabitých v Lokti, kde navíc na místním
hradě vzniklo vězení, kde zřejmě
docházelo k brutálnímu zacházení
s vězněnými Němci. Jestli v těchto
případech figurovali příslušníci RG,
však jasné není.
Poslední nástup plzeňské RG před rozpuštěním v Nejdku.
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13. června 1945 nařizuje Ministerstvo vnitra rozpuštění všech vojenských jednotek mimo armády
a SNB. Jednotky RG se tak z pohraničí v následujících dnech stahují a jejich příslušníci jsou buď demobilizováni, či vstupují do nově zřízeného bezpečnostního sboru –SNB. Tento proces ještě nějakou
chvíli trval, ke zrušení plzeňských RG došlo například až 30. června.
Díky mnoha případům špatného chování a vystupování, včetně případů násilí na německém obyvatelstvu, a také díky negativnímu postoji značné části současných českých médií bývá role československých Revolučních gard dnešní společností vnímána spíše záporně. To by však byl velmi zjednodušující a neobjektivní pohled, který neodráží složitost doby a poměrů v pohraničí, nepojmenovává
základní příčiny těchto poměrů, které leží zcela jinde než v květnových dnech roku 1945, a nesnaží se
vidět celý problém očima tehdejších účastníků veškerého dění. Neboť to je v historii a pro historika to
nejdůležitější – snažit se vidět problém očima nikoliv člověka dnešního, ale člověka soudobého. Což
však málokdo dokáže. A pokud ano, zjistí zcela prostou a holou skutečnost, že především v takových
rozbouřených a chaotických dobách se příčiny chování člověka k člověku nezakládají tolik na národnosti, ideologii, příslušnosti ke straně či pohlaví, ale zejména na lidských kvalitách toho onoho
dotyčného jedince. A ty bývají bohužel velmi rozdílné.
Vladimír Bružeňák

		

České vyučování v zaniklé obci Louka
Původní budova německé dvoutřídky v obci Louka (Grün), která je ve školní kronice v poválečných letech vedená jako Zelená, příliš dlouhou českou historii nemá. V dochovaných reáliích se
uvádí, že ještě počátkem roku 1945 tady byl vrchním německým učitelem Josef Jessek. Ale jistě
stojí za připomenutí, jak se tady potom české vyučování vlastně vyvíjelo. Malý počet dosídlenců
totiž zapříčinil, že po roce 1945, vzhledem k tomu, že Louka tehdy nespadala do našeho okresu,
dojížděly zdejší děti do školy do Bečova.
Je doloženo, že na počátku 20. století měla obec Louka tisíc obyvatel, ale potom se počet poněkud
snižoval. Poslední německý statistický údaj uvádí, že roku 1942 tady žilo 811 obyvatel a nacházelo se tu
152 domů. Nechyběl kostel sv. Václava postavený roku 1724, (který byl zlikvidován v roce 1982) a fara.
Přesný údaj, kdy byla postavena místní škola, není znám. Existuje však zmínka, že byla původně stavěna
jako trojtřídka, ale pro nedostatek učitelů se nakonec učilo pouze ve dvou třídách. A přímo ve školním
stavení byly dva učitelské byty. K obci tehdy patřila osada Kyselka a samoty Horní Hamry a Dolní Hamry, odkud též docházely děti do německé dvoutřídky v Louce. Po poválečném vysídlení původního
německého obyvatelstva po roce 1945 zůstala řada domků trvale neobydlena a stálá migrace pokračovala i po „znovuobnovení“ obce roku 1960. Fluktuace obyvatelstva byla způsobena tím, že většinu
obyvatel tvořili brigádníci, kteří po sezóních pracích zase odcházeli.
Snaha zahájit českou výuku na místní škole se naplnila až 15. ledna 1947, kdy první školní správce
František Baumurk zapsal devatenáct dětí, převážně z východního Slovenska. Tato skutečnost sama
napovídá o jazykových obtížích při vyučování. Zřízena byla pouze jedna třída, která měla pět oddělení, z nichž nejpočetnější bylo první, kam bylo zařazeno 8 dětí. Po zahájení školního roku 1947/48
však k 1. říjnu školu přebírá Josef Dohnal, protože jeho předchůdce nastupuje vojenskou prezenční
službu. Nový správce se snaží o osvětovou činnost, promítá filmy, pořádá naučné přednášky a besedy
a samozřejmě se věnuje svým malým svěřencům. Pouze dva žáci jsou však české národnosti, nadále
převládají východoslovenské děti, jejichž rodiče zde pracují v zemědělství. Josef Dohnal zajištuje
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nejen učebnice a další školní pomůcky, ale s pomocí Péče o mládež v Teplé a s dalšími příznivci,
zejména s rodičovským sdružením z Prahy-Podolí, organizuje i ošacovací akci. A jeho snaha i schopnosti se odrážejí i ve výuce, což potvrzuje, že jednotřídka v Louce (už jako Národní škola) byla v roce
1949 odměněna za vzornou činnost. Dále se zde 24. května 1949 konal ukázkový „Pracovní den pro
malotřídní školy“, kterého se zúčastnilo čtrnáct učitelů z okolních obcí. Rovněž se o škole zmiňuje pochvalně i článek v Rudém právu s názvem „I na Karlovarsku jsou školy na vzestupu“. Školní budova je
omítnuta, uvnitř vymalována, nově je zřízena šatna, do inventáře přibývá i pianino. Na stávající dobré
výsledky chce navázat i František Baumurk, který se vrací z vojny a má ve třídě v pěti odděleních
25 žáků, z toho 7 prvňáčků. Josef Dohnal odchází učit do Mariánských Lázní, do jejichž okresu tehdy
obec Louka spadala. Brzy však dochází k radikálnímu obratu.
Obec je totiž zařazena do vojenského pásma, takže žáků s vysídlováním veškerého obyvatelstva
pochopitelně ubývá. K 18. březnu 1950 je zrušen Místní národní výbor a logicky dochází i k uzavření
školy. Její budoucnost je problematická, v obci dochází ke zničení řady domů. Nicméně objekt školy
se zachovat podařilo. A když je po letech vojenské pásmo zrušeno, myšlenka obnovit vyučování nachází podporu. Poměry v obci jsou ovšem neutěšené. Řada domků již neexistuje a sám objekt školy
byl spojen s farou pod jedním popisným číslem. Na opuštěné faře byl zřízen byt pro učitele, v přízemí školy byly umístěny kanceláře lesů Kynžvart a zemědělského závodu. A budova školy po letech
neužívání byla velmi skromně vybavena. Jako třída byla upravena místnost v prvním patře. Vyučování pak začalo (či spíše bylo obnoveno) znovu v lednu 1961 a do konce února jej vedl Otto Šebek. Pro
budoucnost kvalitní výuky byl důležitý nástup zkušeného pedagoga, kterým byl Josef Svoboda. Měl
totiž bohaté zkušenosti s výukou na malotřídních školách, neboť v předválečném období od roku
1927 učil na malých školách v okrese Duchcov, po válce potom v obcích na Klatovsku. Po příchodu
do Louky se pilně věnuje nejen dětem, ale pátrá i po minulosti obce, kterou zaznamenává do školní
kroniky.

Celkový pohled na obec, 40. léta 20. století. Vpravo dole školní budova.
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V šedesátých letech byla Louka přičleněna k sokolovskému okresu. Obec měla zájem o jistou celkovou
stabilizaci. Proto byla jednak započata stavba kravína, což mělo zaručit stálá pracovní místa, dále byl postavený obytný panelový dům a k tomu ještě došlo k rekonstrukci asi patnácti zchátralých domků. Záměr
udržet stálé pracovníky se však příliš nezdařil. A dokazuje to právě i situace v obnovené škole. Například
ve školním roce 1963/64 sem nastoupilo 31 žáků, ale v průběhu roku se jich 11 zase odstěhovalo. Proto se
úvaha zřídit druhou třídu ukázala jako nereálná. Není bez zajímavosti, že v zimním období chodili do zdejší školy také žáci 6.-7. třídy, i když jenom přechodně. Způsobila to totiž sněhová kalamita, která přerušila
autobusové spojení do Nové Vsi, kam starší žáci dojížděli.
Péči o rozvoj malých dětí měl zajistit vybudovaný útulek. Ale protože byl veden nekvalifikovanými
silami, neplnil své poslání, tedy připravit kvalitně malé svěřence k nástupu do 1. třídy. Nutno říci, že
učitel Josef Svoboda se skutečně všestranně staral jak o vzdělání svých žáků, tak o další činnost.
Nacvičoval s dětmi pásma na 3-4 besídky ročně, zejména k MDŽ, 9. květnu a Mezinárodnímu dni dětí,
pořádal naučné vycházky, jistý čas vedl i fotokroužek. Část žáků však byla romského původu, a ti měli
velmi špatný prospěch, protože jejich rodiče se o školní docházku svých dětí vůbec nezajímali. V polovině šedesátých let se začalo hovořit o opravě školní budovy, jejíž stav se zhoršoval, ale nakonec
se od záměru upustilo. V blízké Nové Vsi (bývalý Neudorf) byla totiž zahájena výstavba nové školy
s kuchyní a tělocvičnou. Když pak v Louce bylo pro školní rok 1967/68 zapsáno 14 dětí a z toho pět
prvňáčků, uvažovalo se, že budou ve třídě otevřena jen čtyři oddělení. Avšak po jednání na školském
odboru sokolovského okresního národního výboru bylo rozhodnuto zcela jinak. Jako racionálnější
se totiž jevil návrh tuto malotřídní školu k 30. srpnu 1968 uzavřít. Zdejší děti tedy k 1. září přešly i s ředitelem do ZDŠ v Nové Vsi, kde Josef Svoboda nastoupil jako učitel. A to byl definitivní konec další
malotřídky v našem regionu.
Helena Kavková

		

Zapomenutý parašutista
O československých výsadkářích z Velké Británie existuje
poměrně mnoho literatury a dalších pramenů, které tuto
slavnou část novodobé české a československé historie
osvětlují. Zřejmě nejznámější výsadkovou skupinou je skupina Antropoid, která provedla atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V případě operace
Albert, která má úzkou vazbu na náš region Sokolovska, jde
však o věc poměrně neznámou.
Jedním z členů této skupiny byl totiž rodák z Nového Sedla
Otto Pichl. Narodil se 20. listopadu 1896 do rodiny místního skláře Alfreda Pichla, ale již v roce 1905 se po stávce v místní továrně
rodina přestěhovala do severočeské obce Hostomice nad Bílinou,
kde Otto začal po vyučení na skláře pracovat v místní továrně.
Za první světové války byl povolán do rakousko-uherské armády,
sloužil v Itálii i Rusku a během bojů byl 6. října 1915 u italského
Isonza těžce raněn. Poté znovu pracoval ve sklárně, nicméně
po stávce byl propuštěn a přestěhoval se do Ledvic u Duchcova.
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Zde jako horník rozvíjel ve 30. letech protifašistickou činnost a rozhodl se vstoupit do DSAP (německá sociální demokracie), ve které působil jako tajemník okresního výboru v Duchcově. Významně
se účastnil veřejného života místních občanů, organizoval zde například oddíl republikánské protifašistické gardy, tzv. „Rote Wehr“, který čítal v roce 1938 okolo padesáti členů.
Po zabrání pohraničí odchází Otto Pichl do vnitrozemí, pracuje při stavbách cest a 14. března 1939 přijíždí do uprchlického tábora ve Světlé nad Sázavou, přes který emigruje do Dánska, odtud do Švédska (zde
opět pracuje jako sklář) a později do Anglie. Dne 7. ledna 1944 přijel ze Stockholmu na britské ostrovy, aby
ve Skotsku absolvoval speciální kurz SOE (Special Operations Executive, Oddělení pro zvláštní operace
britské zpravodajské služby MI6), ke kterému byl vybrán již zřejmě ve Švédsku. Ke dni 24. ledna 1944 je poprvé evidován v pramenech této organizace. „I když má problémy se čtením v mapě a porozumění Morseovy
abecedy, je Pichl dobrý a nadšený a jeho energie a motivace, navzdory jeho věku, byla vyčíslena na 100 %“. Tak
hodnotí britské prameny výcvik O. Pichla.
V průběhu roku 1943 se v hlavě Wenzela Jaksche (vůdce emigrace demokratických sudetských
Němců v Británii) zrodil plán Operace Albert, o jejímž přesném cíli a účelu se toho dnes mnoho neví.
Zřejmě mělo jít o výsadek složený z bývalých československých státních příslušníků německé národnosti do oblasti odtrženého pohraničí, aby zde navázali kontakt s místními antifašisty a případně se
podíleli na akcích směřujících proti nacistickému režimu. Jaksch zřejmě takovou akcí chtěl vylepšit
pozici československých Němců a zabránit tak jejich hrozícímu odsunu z budoucí osvobozené republiky.
V polovině dubna 1944 se tedy tříčlenná skupina ve složení Ernst Hoffman, Otto Pichl a Albert Exler
přepravila na Gibraltar, odtud do Alžíru a poté na Sicílii. Začátkem května měla být skupina vysazena
na území bývalého Československa (prameny se liší v datu seskoku – někde je uváděno datum seskoku v noci z 3. na 4. 5. a jindy 9. 5. 1944). Přesné místo seskoku není známo, protože prameny uvádění
buď okolí Ústí nad Labem, nebo až území východního Německa. Pravděpodobnější je však první varianta, čemuž napovídá i tragický konec Otto Pichla, jenž 31. srpna 1944 v Ústí nad Labem v obklíčení
gestapem zvolil sebevraždu použitím ampulky s jedem. Nacisté mu poté oddělili hlavu od trupu,
uložili do nádoby s lihem a tímto způsobem týrali při výsleších jeho rodinné příslušníky.
Dnes již zapomenutý osud O. Pichla připomíná pouze vyryté jméno na pomníku obětem druhé světové války v Duchcově. Stálo by tak možná za zvážení o uctění jeho památky
v rodné obci třeba ve formě pamětní desky, nejen proto, že
byl v necelých 48 letech nejstarším československým výsadkářem!
I osud dalšího člena skupiny Ernsta Hoffmana je údajně spjat se Sokolovskem, ovšem v tomto případě se jedná
spíše o chybu. Narodil se v krušnohorských Abertamech
4. září 1912. Stejně jako Pichl se angažoval v DSAP a v únoru
1942 připlul ze Stockholmu do Londýna. Někdy v létě 1944,
po seskoku, byl zatčen gestapem a 29. listopadu 1944 popraven. U jeho osobní složky je napsáno místo smrti Graslitz (Kraslice), to je však podle autora nepravděpodobné.
Nesmyslnost potvrzuje ve svém rozhovoru pro čs. exilový
sociálně demokratický list „Právo lidu“ z roku 1987 třetí muž
z operace Albert Exler, jenž uvádí, že Hoffman byl popraven
v Torgau, což se Exler dozvěděl až po válce.
Ernest Hoffman.
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Třetí člen skupiny, Albert Exler, se narodil v roce 1910 v obci Břidličná-Vajglov, okres Bruntál a před
válkou působil jako redaktor novin DSAP v Opavě. Při mobilizaci v roce 1938 byl povolán do armády,
po přijetí mnichovské dohody krátce žil v Olomouci a poté emigroval do Finska. Tam se dobrovolně hlásil do finské armády, nicméně do „Zimní války“ proti Sovětskému svazu nakonec nezasáhl.
V roce 1941 odjel do Švédska a odtud za dva roky do Anglie. Po seskoku do bývalého Československa
ho ukryl bratr a on sám následně navázal kontakt s bývalým starostou Ústí nad Labem Leopoldem
Pözlem. Exler se následně měl ukrývat v Kraslicích a kontaktovat spisovatelku Ernu Haberzettlovou,
která ho ukrývala osm měsíců ve Vídni.
Dne 5. března 1945 si však pro spisovatelku došlo gestapo. Zatčení se vyhnula rozkousnutím ampule s jedem. Alberta Exlera se jí ještě podařilo varovat, nicméně ten byl stejně několik dní poté
zatčen a převezen nejdříve do Liberce a 2. května 1945 do Litoměřic. Odtud se mu podařilo dostat
do Karlových Varů, kde si jej vyzvedla SOE a převezla do Anglie. V roce 1947 odešel do Německa, kde
pracoval jako novinář a později také jako redaktor tiskového střediska sociálních demokratů v Bonnu.
V 80. letech byl vyznamenán Záslužným křížem I. třídy SRN. Zemřel v prosinci 1990.
Jiří Klůc

		

27. říjen 1921 v Kraslicích
Den před třetím výročím vzniku Československé republiky, ve čtvrtek 27. října roku 1921, se na kraslickém
náměstí odehrála dramatická událost s mnoha oběťmi na jejím konci. Z několika dostupných historických i dalších materiálů jsem se pokusil sestavit časový sled událostí, které se onoho podzimního dne v Kraslicích staly.
Po skončení Velké války v roce 1918 i vzniku nové Československé republiky nebyla situace v pohraničních oblastech, kde žilo většinou německy hovořící obyvatelstvo, jednoduchá. Všechny pokusy o odtržení
několika německých provincií od Československa byly v témže roce potlačeny. Nedostatek potravin i jejich vysoké ceny stále více komplikovaly sociální situaci většiny obyvatelstva a byly často hlavním důvodem mnoha nepokojů a demonstrací.
Na začátku února roku 1920 zrušilo maďarské národní shromáždění republiku a vyhlásilo Maďarské království. Jeho správcem byl zvolen Miklós Horthy de Nagybánya. Bývalý rakouský císař Karel I. Habsburský se poprvé na jaře jednadvacátého roku neúspěšně pokusil o opětovné převzetí moci nad částí bývalé monarchie.
O několik měsíců později, 20. října, přicestoval znovu se svou manželkou Zitou do maďarské Šoproně, kde se
chtěl ujmout vlády a obnovit monarchii. Druhý, opět neúspěšný, Karlův pokus vyvolal ohlas i následné reakce
v sousedních zemích. Státy Malé dohody, tedy Československo, Jugoslávie a Rumunsko, se cítily být situací
v Maďarsku ohroženy, protože bývalý panovník sliboval zachovat celistvost území bývalého Uherska.
Dne 24. října nařídil prezident republiky částečnou mobilizaci československé armády. Povolán byl především ročník vojenských gážistů, mužstva v záloze a dále pak ročník 1895 a mladší, patřící k pěchotě,
jízdě, dělostřelectvu a letectvu. Zároveň i ročník 1895 a mladších majících technický výcvik.
Zpráva o vyhlášení mobilizace československé armády vyvolala v Kraslicích 26. října 1921 živé diskuze.
Krasličtí branci německé národnosti odmítali nastoupit do svých určených posádek a téměř nikdo z nich
neuposlechl.
Následující den, ve čtvrtek 27. října 1921, bylo vyprovázeno údajně s černým praporem na vlakové nádraží
jen několik jednotlivců, zejména záložní důstojníci. Téhož dne dopoledne vyrazil početný dav místních obyvatel na pouť na nedaleký vrch Hausberg, kde se krasličtí povolaní branci dohodli, že nikdo z nich nenastoupí
do vojenských jednotek. Po návratu do města, kolem desáté hodiny dopolední, řada z nich poté obcháze-
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la kraslické továrny a vyzývala dělníky ke stávce
i k protestu proti nařízené mobilizaci. V poledne
se na náměstí shromáždil dav 4 až 5 tisíc osob z celého okresu a stroje v továrnách zůstaly vypnuté.
Dav u budovy okresní politické správy protestoval
proti republice, proti prezidentovi i proti mobilizaci. Projev střídal projev. Na věži děkanského kostela
vyzváněl zvon jako na poplach. Zdejší četníci nemohli zakročit, protože byli jen čtyři! V podvečer
byly vylepeny mobilizační vyhlášky, které však byly
ihned strhávány. Kraslická okresní politická správa
aby udržela klid a pořádek ve městě, obrátila se
poté s prosbou o vyslání vojenské jednotky na zemské politické presidium v Praze. Presidium asistenci
přislíbilo, doporučilo ale obrátit se na posádkové
velitelství v Chebu.
Po nejasnostech týkající se času příjezdu vojenského asistenčního oddílu, vystoupili na kraslickém horním nádraží kolem páté hodiny odpolední příslušníci 3. roty pátého hraničářského
praporu. Početný dav se dozvěděl o plánovaném
příjezdu oddílu a na nádraží na něj již čekal. Když
vojenská jednotka vystoupila z vlaku, zaútočili
rozezlení demonstranti na 38 vojínů a dva důstojníky sprostými nadávkami, výhružkami a také
kamením. Proti vojákům byli úmyslně postaveni
do cesty ženy, děti a invalidi, takže vojsko museli postupovat oklikou do města. Jednotce velel
nadporučík Rudolf Pilát. Mužstvo zachovávalo
zpočátku klid, disciplínu a rozvahu. Asi 30 vojáků
pozvolna postupovalo směrem do středu města
s velitelem a vzadu je jistili ostatní vojáci i jedním
kulometem a nadporučíkem Vlachem, kteří šli
pozpátku. Nedaleko kostela, v Kostelní ulici se Oznámení o mobilizaci v celostátním tisku.
demonstranti pokusili jednotce znemožnit další
postup směrem na náměstí. Vojáci se na chvíli zastavili. Velitel Pilát poté vydal rozkaz „Na ruku zbraň“,
přesto neustále vyzýval mužstvo ke klidu a rozvaze. Při následném vyjednávání bylo dohodnuto, že další
postup bude jednotce umožněn pouze v případě, sejmou-li vojáci ze svých pušek bajonety. Když se tak
stalo, vrhl se dav na vojáky, počal je tlouci a tahat se s nimi o pušky. Nadporučík Pilát byl napaden, udeřen
cihlou do obličeje a vržen na stěnu domu. Tehdy již většina vojáků byla poraněna od kamenů a někteří
i pobodáni. V tom okamžiku však padly dvě střelné rány. Jedna z domu, před kterým byli vojáci davem
sevřeni, a druhá z protějšího domu Länderbanky. Útoky vzbouřenců ještě zesílily. Hned na to zavelel nadporučík Pilát: „Třetí rota pal!“ Vydaný rozkaz zaslechlo jen několik nejbližších vojáků, ostatní začali střílet,
až když padly první výstřely. Z pušek bylo vypáleno asi 70 až 80 ran a střelba trvala asi 7 vteřin. Při střelbě,
nastalém zděšení a zmatku, se dal dav na útěk a rozprchl se do všech přilehlých ulic. Na zemi zůstalo
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ležet sedm mrtvých, devatenáct těžce raněných a asi dvacet osob lehce raněných.
Sedm těžce zraněných osob na následky
střelných poranění zemřelo.
Po celou dobu zásahu postupovala
vojenská asistence bez kontaktu se zástupcem politické zprávy, který se k ní
vůbec přes dav nemohl dostat. Vojsku
se poté podařilo obsadit budovu okresního hejtmanství a za pomoci četníků
začalo zatýkání vůdců vzpoury. V jednom z pěti zatčených poznal nadporučík Pilát onoho muže, který jej napadl.
Všichni zatčení byli dopraveni k soudu
do Chebu, ovšem za krátko z rozkazu
chebského státního zastupitelství byli
opět propuštěni.
Kolem druhé hodiny ranní následujícího dne byl na protilehlé straně města
nalezen zbitý, se silným otřesem mozku
a beze zbraně desátník Svoboda, který byl během zákroku násilně odtržen
Jedna z prvních zpráv o událostech v Kraslicích
v Národní politice.
od své jednotky.
O půlnoci dorazil do Kraslic další vojenský oddíl v počtu 80 mužů a 3 důstojníků. Místní četnictvo
posílilo o 31 četníků od doplňovacího oddělení v Praze.
Následující ráno vyhlásila okresní politická správa v celém kraslickém okrese stanné právo pro zločin vzbouření. Příslušníci vojska žádali sejmutí smutečního praporu za oběti, protože jeho vyvěšení,
v den státního svátku, považovali za výsměch proti Československé republice. Městem procházely
ozbrojené hlídky a v noci byly postaveny na význačných místech kulomety.
U jednoho mrtvého civilisty byl nalezen revolver se 3 ostrými náboji a navíc jedna nábojová komora
nesla známky výstřelu.
Po provedení pitev obětí a lékařském ohledání bylo zjištěno, že většina usmrcených a raněných byla zasažena odraženými náboji od kamenné dlažby na náměstí. Existovalo i podezření, že při střelbě byly použity náboje
s neúplným nebo naříznutým pláštěm. Jejich devastující účinky se velmi podobaly účinkům střelám označovaných dum – dum. Takovéto střely doslova trhaly těla zasažených na kusy. Následné vyšetřování konstatovalo, že většina mrtvých byla zasažena z bezprostřední blízkosti, nejčastěji do oblasti hrudníku, a to zepředu či
z boku. To by vylučovalo verzi, že vojáci stříleli do prchajícího davu a naopak potvrzovalo skutečnost, že některé zbraně měly v době výstřelu skloněnou hlaveň. Rovněž bylo prokázáno použití pouze standardní munice.
O události informoval i tehdejší tisk, ovšem podrobnější zprávy si bylo možné přečíst až o několik dní
později, protože bylo úředně zakázáno se zabývat podrobněji „tímto neblahým případem“. Poměrně detailní popis krvavé události o devět dní později uveřejnila Národní politika ve svém sobotním vydání pro Prahu.
V pátek 11. listopadu 1921 zatklo četnictvo v Kraslicích 22 osob pro neuposlechnutí svolávacího rozkazu, načež ostatní záložníci jak v Kraslicích, tak i v celém okrese narukovali. O čtyři dny později byla nařízena demobilizace ročníků 1896 a starších a bylo zrušeno stanné právo. 17. listopadu odešlo z Kraslic vojsko
a 20. listopadu byla nařízena všeobecná demobilizace vojska.
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V tuto dobu projednával „kraslickou krvavou událost“ i československý parlament.
V naléhavé interpelaci několika poslanců
ministerskému předsedovi žádali okamžité
vyšetření tragické události. V odpovědi na interpelaci poslanců předseda vlády Švehla
dne 23. listopadu 1922 uvedl, že trestní řízení
bylo vedeno proti 22 osobám. Deset z nich
strávilo nějaký čas ve vyšetřovací vazbě. Proti
osmi z vyšetřovaných bylo řízení zastaveno.
Tři obžalovaní za přečin byli osvobozeni. Pět
osob bylo odsouzeno pro přestupek útisku
podmínečně do vězení po 24 hodinách, jedna osoba pro zločin veřejného násilí do těžkého žaláře na dva měsíce bezpodmínečně,
jedna pak pro přečin přestupku tiskového
zákonu k pokutě. Proti třem obžalovaným
nebylo řízení k datu odpovědi ministerského
předsedy ukončeno.
Vojenský prokurátor konstatoval jen pochybení u důstojníka, který měl rovnou vyslat
silnější vojenskou asistenci. Kritizováno bylo
i posádkové velitelství v Chebu, které nedostatečně informovalo okresní politický úřad
v Kraslicích o podrobnostech spojených s vy- Dnes neexistující pomník kraslickým událostem roku 1921.
sláním vojenské asistence.
O rok později si připomenuly nešťastnou událost i místní noviny Graslitzer Volksblatt na titulní straně
v obsáhlém článku.
Vdovám a příbuzným obětí vyplatila vláda finanční podporu. Později byl obětem na stráni nad gymnáziem postaven pomník. Dnes bychom ho však hledali marně, neboť byl po druhé světové válce zničen.
Stanislav Meinl

		

Zimní legenda z Krušných hor.
Zaznamenali Ernst Leibl a Viktor Karell v Kraslicích. Volně přeložil Petr Rojík.
Před nepředstavitelně dlouhou dobou bylo na zemi věčné léto. Lidé nepotřebovali šaty. Nosili jen
ozdoby ze zlata, stříbra a drahokamů. Šikovně si je zpracovávali do barevných řetězů a náramků. Země
překypovala úrodou. Vše, co lidé potřebovali, jim vyrostlo a sami se nemuseli namáhat. Jen trošku času
a námahy je stálo, aby si natrhali a dopřáli lákavě vonící plody. Práce, jak ji známe, jim byla cizí. Zato rádi
a vášnivě tancovali. A že dny byly příliš horké, dopřávali si radost z tance za úplňku, za hedvábně měkkých
a stříbřitě jasných nocí. S bubny, řehtačkami a tympány vyluzovali někdy pronikavou, jindy zase tlumenou, avšak dráždivou hudbu. Šalmaje a flétny jim hrály k tanci, a sami zpívali sametově temnými hlasy.
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Vlivem zahálky a dlouhé chvíle se však lidé začali mezi sebou hádat. Horlivé hádky a závist vyústily
do zločinů a ošklivých válek. Bůh tomu neblahému dění zpočátku přihlížel. Zaslepení lidé však jeho
trpělivost odměňovali ještě zuřivějšími a surovějšími zločiny.
Proto Bůh sejmul slunce z oblohy a seslal na zemi krutou zimu. A protože lidé ještě nedovedli
rozdělávat oheň a tkát šaty, krutě hynuli. Neumřeli však všichni. Vysoko v horách ležela vesnice. Tam
bývaly i dříve často chladné noci. Nahoře bývala i chudší úroda. Lidé se tam naučili stavět domy a tkát
šaty. Jen rozdělávat oheň ještě nedovedli. Když tedy přišel na zemi neúprosný mráz a sněhové mraky
táhly horami jak temný závoj, horalé velmi trpěli zimou.
V těch horách žil černovlasý mládenec. Jedné krutě studené noci se mu zdál podivný sen. V tom snu
kráčel pohořím, až přišel ke vchodu do jeskyně. Zevnitř prosvítala ohnivá zář. Mladík se vydal za světlem,
které ho vedlo předlouhou chodbou. Náhle stanul na kraji propasti. Ne, to není propast, ale pootevřený
strop veliké jasné klenby. Na stropě se třpytí milióny modrých, zelených a zlatých hvězd. Ne, to nejsou
hvězdy, ale drahokamy, vyzařující silné pestrobarevné světlo. Mládenec shlíží na dno prostory. Uprostřed
mramorové podlahy plápolá velký oheň. Kolem ohně neohrabaně tančí obrovití muži a zpívají:
„Rozdmýchali jsme oheň ze dřeva a kamenů,
už nebudeme trpět zimou,
pořád bude svítit světlo.“
Stíny neohrabanců se mihotají a protahují po stěnách prostory. Kam dopadá stín, hasne barevný třpyt
drahokamů.
Když se mladík probudil, přemýšlel o tom zvláštním snu. Pak se pokusil rozdmýchat oheň po vzoru
obrů, ale nepodařilo se mu to. Proto se rozhodl, že se vydá do hor a bude kráčet ve stopách snu. Aby našel
cestu krajem, na který nedopadalo sluneční světlo, zvolil si noc v měsíčním úplňku. Musel jít sedm nocí,
než našel jeskyni, přesně takovou jakou ve snu. A všechno další se odehrávalo jako v onom snu. Jen obři, ti
netančili, ale spali. Mladík je spočítal. Bylo jich dvanáct. Dvanáct proti jednomu. Ale spali.
Když se mladík nahnul víc nad kraj propasti, plameny vyšlehly výš. Připadalo mu, jako by v plápolavém
ohni rozeznával obličej. Zadíval se pozorněji, a tu spatřil jasně a zřetelně, že v plamenech stojí nádherná
dívka. Zahalena v plamenech, měla šaty z tekutého, barevného, průhledného skla. Jak se plamen zvyšoval, přibližovala se její tvář. Mladík zaslechl hlásek vycházející z červených rtů:
„Synu lidí, přines poleno dřeva. Vyšvihnu se na ně a proměním dřevo ve stříbrného koně. On nás oba donese
do tvé vesnice. Tam vás naučím rozdělávat oheň. Ale hoď sebou, ať se odtud dostanem dřív, než se spáči vzbudí.“
Mladík uháněl splnit příkaz. Obři ještě chrápali, jen jeden se neklidně převaloval.
„Je nejvyšší čas,“ šeptla dívka, když se mladík vrátil se dřevem. Nato mladík spatřil, jak se oheň
odpoutává z podlahy a plamínek přeskakuje na poleno. „Pospěš si“, slyší mladík dívčin hlas. Uhání
s plamenem temně rudou chodbou. Než vyběhne z jeskyně, uslyší za sebou hroznou ránu. „Rychle,
rychle“, volá naléhavý hlas. Vybíhají z jeskyně. Tu poleno ožije a mladík pod sebou pocítí koňský
hřbet. Před sebou drží v náručí překrásnou dívku. Vychází z ní zář jako z mírné hvězdy. V zádech je
slyšet hněvivý řev. Pak náhle zahřmí, hora se otevře a její vrchol vyletí do povětří. Okolo dopadají kusy
skály. Potom hora vyplivne oheň. Mladík se ohlídne a vidí, jak se z dýmu a škubajících plamenů řítí
dvanáct hřebců, zběsilých příšer. A ženou se přímo za ním.
V mladíkově vesnici se lidé zděsili, když uprostřed nekonečné noci uslyšeli dunění a sténání pukající hory.
Vyběhli z chalup a uviděli, jak obrovský ohnivý jazyk za sedmero horami olizuje nebeskou klenbu. Pak spatřili,
jak hora vyvrhla oslnivě modrou hvězdu. Za hvězdou vyběhlo z černého dýmu dvanáct ohnivě rudých hvězd.
Modrobílé světlo se zvětšovalo a zjasňovalo, až zazářilo jako vycházející slunce. Muž s nejlepším zrakem poznal,
že to není třináct hvězd, ale ohnivých jezdců. Zatímco dvanáct hvězd mělo jedovatě zlověstný jas, hvězda,
která se pohybovala před ostatními, zářila teplým, mírným světlem.
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V té chvíli mladík na koni slyší dívku: „Proběhni kruhem okolo vesnice. Tím začaruješ pronásledovatele“. Kůň s mladíkem a dívkou oběhnou vesnici. Všude, kudy proběhli, raší tráva a stromy rozkvétají.
Pak teprve vběhnou do vsi.
A už se ženou pronásledovatelé. Ti však, jakmile narazí na čarovný prstenec, tuhnou do skalní podoby. Vesničané poznávají, že to byli hřebci z rudé lávy, která se divoce vzepjala na zadních, až ztuhla.
Mladík a dívka se zasnoubili. Měli hodně krásných dětí a založili šťastný rod. Mladá paní naučila lidi
rozdělávat oheň. Od té doby ho všichni dovedou používat.
Uplynula léta, mladík zestárl, ale dívka zůstávala mladá. Jednoho dne muž pocítil, že se blíží jeho
konec. Celý rod se shromáždil, aby se rozloučil. Když rodina stála a klečela v zármutku a bolesti kolem
otce, zaslechla tiché zaržání, připomínající večerní zvonek. Před dveřmi stál stříbrný kůň. Všichni poznali, že je to ten kůň, na němž kdysi mladík s nevěstou vběhli do vsi. Tu žena vzala manžela za ruku
a odvedla ho ke stříbrnému koni. Náhle, nikdo neví jak, oba dosedli na hřbet. Když se naposledy
rozhlédli, všem to připadalo jako žehnání lidem, zvířatům, domu, vesnici, loukám i zemi. Potom kůň
s jezdci odklusal.
Vesničané si dokázali vybavit jen to, že se stříbrný kůň zvedl, odběhl do hor a v tu chvíli náhle
vysvitlo znovu slunce. Lidé byli obdarováni slunečním svitem. Sluneční záře probudila lidi k plnému
životu a přírodu k plodnosti. Slunce je nám praotcem a pramatkou zároveň.
Podle proroctví potrvá požehnání vycházející ze slunce tak dlouho, dokud lidé budou žít jako dobří sousedé v přátelství a míru. Když se lidské pokolení proviní a odloučí od lásky, slunce znovu zhasne.
Potom se dvanáct příšer, krvavě červených vraníků, vymaní ze začarování ryzí láskou. Pod rozlomenými okovy dvanácti apokalyptických jezdců země pukne, rozlomí se a svět zanikne.
A proto držte při sobě v lásce a svornosti, nedopusťte, aby vás přemohly pýcha, závist a chorobná
ctižádost. Okolo Vánoc, v mrazu, za nejdelší a nejhlubší noci slavíme znovuzrození slunce. Čas měříme podle dvanácti strašných obrů. Dvanáct hodin má den, dvanáct hodin má noc, dvanáct měsíců
má rok a dvanáct je posvátných dnů po zimním slunovratu nebo po Vánocích, zvaných drsné noci. To
je historie pranoci a znovu nabytého světla.
Petr Rojík

		

Profesoři za školou - film točený na Sokolovsku, o kterém málokdo ví
V roce 1974 se do dějin kinematografie zapsala malá obec na Sokolovsku, Kostelní Bříza, když zde
vznikal film Sedmého dne večer, v němž si mimo jiné zahrál i Karel Höger. Jen o rok později se tento
„národní umělec“ a jeden z nejslavnějších českých herců na Sokolovsko vrátil, aby zde natočil jednu
ze svých posledních filmových rolí.
Povídkový film Profesoři za školou vznikl na tehdy poměrně oblíbené téma škola a školské prostředí, tentokrát z pohledu učitelů. Ve filmu nalezneme celkem tři povídky: Jak se plaší smrtihlav režiséra
Zdeňka Brynycha, která se natáčela na Mostecku, Téma: Láska v režii Milana Muchny byla natáčena
na Sokolovsku a přímo v Sokolově a konečně povídka Aljaška, kterou režisér Vladimír Blažek natáčel
opět na Mostecku.
V povídce Téma: Láska, která nás zajímá nejvíce, si kromě národního umělce Karla Högera zahrála
také mladičká Lenka Kořínková, v té době již známý a nadějný herec Jaroslav Drbohlav či Dana Medřická a Marie Rosůlková. Epizodní roli zde mají i tehdejší začínající filmové hvězdičky jako Magda
Reifová, Michael Hofbauer nebo Miroslav Vladyka.
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V jednotlivých scénách této povídky je možno krátce zahlédnout Loket,
kombinát Vřesová či elektrárnu Tisová
s dolem Medardem. Zajímavé jsou
i záběry z nynějšího golfového hřiště
v místě původního dolu Sylvestr.
Kromě okolí Sokolova se natáčelo
i v městě samotném, konkrétně před
dnešní základní školou v ulici Pionýrů
(1. ZŠ), na Starém náměstí, u zámku,
na náměstí Budovatelů a před dnešním úřadem práce.
Byť má povídka částečně budovatelský charakter, přece jenom ukazuje
Lenka Kořínková a Karel Höger v roli učitelů před budovou základ- tehdejší realitu, kdy mladí lidé do Soní školy v ulici Pionýrů (1. ZŠ).
kolova chodili na umístěnku a dělali
vše pro to, aby z něj mohli rychle mizet. Děj není nijak složitý. Jan Hubáček (Jaroslav Drbohlav) je
mladý učitel, ale také sportovec, běžec. Od nového školního roku má nastoupit do školy v Sokolově,
první den má ale ještě důležitý závod. Výuku za něj tedy převezme jeho přítelkyně Katka (Lenka
Kořínková), s níž do Sokolova přijel (a Karel Höger v roli stárnoucího učitele jí dává cenné rady do života). Jenže Honzovi se daří a postupuje na závody do Prahy. Na učitelském místě jej nahrazuje jiná
pedagožka a Katka dostává na starost školní družinu. Protože je vášnivá fotografka, rozhodne se
fotografovat i s dětmi a vyhlásí soutěž na téma láska. Při prohlížení pořízených fotografií se na jedné
objeví Honza v objetí jiné dívky. Vzápětí nato Katce volá, že dostal místo v Praze a že se můžou na Sokolov vykašlat. Katka už si ale děti zvykla, k tomu ta objímající slečna, a tak Katka zamáčkne slzičku
a zůstane v Sokolově.
Natáčení probíhalo v červenci 1975 a informovala o něm 23. července 1975 Sokolovská Jiskra č.
31 a již v čísle 41 z 1. října 1975 byla otištěna kritika scénáře, což bylo více než půl roku před sokolovskou premiérou filmu v tehdejším kině Karpinsk – dnešní Alfa – , kde byl film promítán ve dnech
23.–26. 8. 1976 v 17.30 a 20.00 hod
s douškou „ze života a soukromí středoškolských profesorů“.
V kritice z pera Zdeňka Petroviče je
napsáno, že scénář se neshoduje se
skutečností socialistického Sokolova.
(„Na ten Sokolov se můžem vykašlat,
dostal jsem v Praze místo“). („Pěkná
idylka, co? Teď si představ, žít tady celej
život“).
Kritik také vyčítá scénáristům, proč
děti z mateřské školy musí vést učitelka cikánského původu, když na celém
okrese je jen jedna, a proč v řadách
komparsistů je také hodně občanů ci- Kloubový autobus Ikarus přijíždí v jednom z filmových záběrů
kánské národnosti, když mezi třinácti na sokolovské náměstí.
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národnostmi tvoří jednu z nejmenších
národnostních skupin. Kritik se pozastavuje i nad lidově pojímanou sexuologií či vulgaritami.
Je zajímavé, že scénář byl zkritizován v dobovém tisku (Rovnost z 14. září
1976) i v článku Petra Klimpla: „Fabule
příběhu, který napsal Alexandr Lukeš,
působí poněkud vykonstruovaně a nesvědčí o hluboké znalosti školní práce ani
jejich možností. Nedostatek režijní koncepce i přes vcelku dobrou práci s herci
nepřispívá k semknutosti díla.“
Pamětník pan Makrot, známý sokolovský divadelník a loutkář, se přímo
podílel na natáčení filmu a vzpomíná
si, že s asistentem jeli na Březovou, kde
vybírali romský pár, který potom je
vidět ve scéně před dnešním úřadem
práce. Dále pan Makrot zařizoval autobus, ze kterého na Starém náměstí
vystupují hudebníci z mládežnického
orchestru HDKT v hornických uniformách. S Karlem Högerem se viděl jen
krátce. Pan Höger prý bydlel v hotelu
Ohře. Pan Makrot si pamatuje i na pracovní název filmu - Konipas, což byla Dobový plakát k filmu.
filmová přezdívka Karla Högera.
Přes všechny nedostatky jsou ve filmu vidět jak zajímavé dobové filmové záběry, tak i zdařilé
fotografie místních reálií (Lenka Kořínková byla totiž dle filmu původním povoláním profesionální
fotografka). I přes dobovou kritiku je bohužel téma povídky, kdy ze Sokolova lidé odcházejí pryč
za „lepším“, stále aktuální.
Michael Rund

		

Zajímavá místa Kraslicka 3
Komáří vrch
Rozlehlý masiv Komářího vrchu (951 m) patří spolu se Špičákem (991 m) k nejvýraznějším vrcholům
nad levým břehem Stříbrného potoka. Od západu se jeho vrcholek zvedá z plošiny zpočátku mělkého
údolí Novoveského potoka, který se zahlubuje směrem k jihu do Rotavy. Na východě ho údolí Bystřiny dělí od nižších vrcholů Lesnatce a Kosiny. Z jihu vystupuje svah Komářího vrchu z nižšího stupně
Krušných hor a na severu navazuje přes ploché sedlo a nejvyšší horu oblasti Špičák na vrcholovou
krušnohorskou plošinu.
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Chudá nevěsta (Bettelmädels Kammerwagen). Foto P. Uhlík.
Komáří vrch je tvořen žulami karlovarského plutonu, lehčích proplyněných hlubinných vyvřelin
protavených zemskou kůrou, které utuhly před více než 325 milióny lety v období doznívajícího hercynského vrásnění. Žuly tvoří kořenovou část pohoří, které v dobách hercynského vrásnění mohlo
dosahovat výšky 2600 až 3000 metrů. Toto původní pohoří bylo v pozdějších geologických obdobích
zarovnáno a v současnosti opět roste (viz Rojík 2000).
Erozí žulových hornin a klimatickými podmínkami dob ledových se stal Komáří vrch malým praktickým slovníkem půdních tvarů: ve svazích můžeme vidět skalní stupně – mrazové sruby, u Nové Vsi
a na temeni kopce jsou nepřehlédnutelné skalní hradby Kočičí skála (Katzenfels) a Hraběcí skála (Grafenfels). Na východě vrcholové plošiny je dvojice torů Chudá nevěsta (Bettelmädels Kammerwagen).
Mrazovým zvětráváním žulových výchozů docházelo v minulosti k jejich rozpadu a následným pohybem půd v glaciálu tak vznikala kamenná moře, kamenné proudy a soliflukční proudy (viz Rojík
2007b). Úzké kamenné proudy a soliflukční proudy s kameny rozvlečenými v glaciálu po zamrzlých
svazích nalezneme v celé oblasti a jsou většinou překryté lesem nebo jsou v pasece. Nastálo zůstávají
bez vegetace dvě rozlehlá kamenná moře na strmějším severovýchodním a východním svahu nad
údolím Bystřiny.
Pojmenování Komáří vrch vzniklo překladem německého Mü(c)kenbühl. Přestože lesní prostředí
s prameništi netrpí v letních měsících nedostatkem komárů, je jméno kopce dáváno do souvislostí
nikoliv s bodavým hmyzem, ale s příjmením osoby. Muckenbühel se poprvé objevuje v roce 1540
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ve smlouvě o dědickém dělení po hraběti Viktorinu Šlikovi (Rojík 2007a). Jméno kopce (Muxenbühl?)
se objevuje již na historických mapách I. vojenského (josefského) mapování z let 1764–1768 (měřítko
1:28 800, list 49 - oldmaps.geolab.cz), při němž důstojníci topografické služby zpřesňovali zvětšenou
Müllerovu mapu v terénu bez triangulační sítě metodou „a la vue“ („od oka“). Od II. (Františkovo)
vojenského mapování z let 1836–1852, jemuž předcházelo vytyčení triangulační sítě, je na mapách
uváděno jméno kopce Muckenbühl.
Na pramenné plošině na západní straně Komářího vrchu vznikla ve druhé polovině 17. století osada a později obec Nová Ves (Neudorf). Obyvatelé obce se živili jako dřevorubci, uhlíři, drobní zemědělci, později také jako cihláři a kameníci. Podobně, jako okolních obcích také vyráběli perleťové
knoflíky, paličkovali krajky nebo pracovali v továrnách v Kraslicích. Ve 2. polovině 19. století při rychlé
industrializaci Krušných hor se postupně zvyšoval počet obyvatel Nové Vsi. Začátkem od začátku
20. století měla vesnice přes 60 domů a více než 400 obyvatel. Industrializace a zalidnění Krušných
hor se projevovalo i ve zvýšeném zájmu o okolí a rozvoji turistiky. Nová Ves se stala oblíbeným výletním cílem, mimo jiné i pro krušnohorský spolek (viz Rojík 2007a). Návštěvníci Komářího vrchu a nedalekého Špičáku se jistě těšili z romantických skalních útvarů a výhledů do širého okolí z odlesněných
vrcholků. Díky krušnohorskému spolku byla zpřístupněna Hraběcí skála (Grafenfels) - na starých fotografiích je vidět osazené zábradlí a dodnes jsou na skále patrné zbytky vytesaných schodů. Obec
zanikla při vysídlení po roce 1945, v 70. letech 20. století vznikla na základech bývalých stavení chatová rekreační osada.

Grafenfels (reprofoto z: Lienert A. 1983)

časopis obyvatel a přátel Sokolovska

33

Exploatace Krušných hor i podkrušnohorských pánví od konce 19. století měla
svou stinnou stránku – zhoršení stavu
vod i ovzduší. Důsledkem, mimo jiné, byl
také rychlý ústup epifytických lišejníků,
které jsou citlivé na exhalace. Dodnes je
velmi patrný rozdíl ve výskytu těchto lišejníků rostoucích na kůře stromů v imisně postižených oblastech Krušnohoří
a v neprůmyslových oblastech Šumavy.
V úvodu práce německého lichenologa
Hermanna Langeho Zur Flechtenflora
des Erzgebirges (1929) se dočteme, že
ačkoliv byl Krušných horách v polovině
19. století uváděn hojný výskyt epifytického lišejníku důlkatce plicního (Lobaria
pulmonaria), ve 20. letech 20. století tu
již tento druh citlivý na imise zaznamenán nebyl. Po zalesnění krušnohorských
vrcholů včetně Komářího vrchu ve 2. polovině 20. století se situace epifytických
lišejníků příliš nezměnila. Převládající
monotónní smrčiny a blízké emisní zdroje způsobily, že citlivé druhy lišejníků se
Pevnokmínek skalní (Stereocaulon saxatile). Foto P. Uhlík.
teprve v posledních letech vracejí do neexponovaných lokalit západního Krušnohoří. Při neúživném žulovém podloží a smrkových monokulturách je botanické bohatství Komářího vrchu vázáno především na prameniště, skály a sutě pak
hostí acidofilní druhy terestrických a petrikolních lišejníků.
Na západním svahu nad mělkou nivou Novoveského potoka je v lese několik drobných pramenišť, které hostí typickou vegetaci přechodových rašelinišť: rašeliníky (Sphagnum sp.), čtyři zástupce
brusnic - borůvku, brusinku, vlochyni a vzácnější klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), vřes (Calluna
vulgaris), z bylin jsou typickými rostlinami suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a úzkolistý
(E. angustifolium), ostřice černá a zobánkatá (Carex nigra, C. rostrata), smilka tuhá (Nardus stricta) nebo
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Nejcennější prameniště bylo, bohužel, kolem roku 2005
necitlivě odvodněno a téměř tak zanikla dříve početná populace hmyzožravé rosnatky okrouhlolisté
(Drosera rotundifolia). Několik zbylých rostlin se po tomto zásahu uchytilo pouze na okrajích odvodňovací strouhy. Odvodněné části zarůstají vřesem, smilkou a zejména nejhojnější travinou západního
Krušnohoří – třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa).
Na žulových kamenných mořích se díky horské poloze Komářího vrchu vyskytují kromě běžných
druhů i vzácnější horské lišejníky. Nalezneme zde terestrické lišejníky, které rostou v mělkých půdách
především na okrajích východního kamenného moře Ráchel (Steinrachel). Nejčastějším rodem je dutohlávka (Cladonia sp.), který je zastoupen na kamenném moři Ráchel dvaadvaceti druhy. Mezi nejzajímavější patří horské druhy: dutohlávka sírová (C. sulphurina), dutohlávka velkolupenná (C. macrophylla)
a dutohlávka sedmikráskokvětá (C. bellidiflora), které také patří mezi ohrožené druhy české lichenoflóry. Nepřehlédnutelné jsou populace větvených keříčků dvou velmi podobých lišejníků - dutohlávky
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Pupkovka severská (Umbilicaria hyperborea). Foto P. Uhlík.
lesní a dutohlávky sobí (C. arbuscua a C. rangiferina), ale také skupiny „rohaté“ dutohlávky hvězdovité
(C. uncialis). Spolu s nimi často roste známá pukléřka islandská (Cetraria islandica), druh vřesovišť a skalních temen a řidčeji pukléřka ostnatá (C. aculeata), jejíž tmavohnědé tence větvené stélky obyčejně
snadno přehlédneme. Velmi vzácně nalezneme na mělké půdě mezi balvany kriticky ohrožený pevnokmínek skalní (Stereocaulon saxatile), který má v Krušných horách západně od Klínovce známou zatím
právě tuto jednu lokalitu. Krom lišejníků na zemi rostou na skalách a kamenech také petrikolní druhy.
Na balvanech otevřených kamenných sutí, ale i na stěnách torů Chudá nevěsta často rostou černohnědé stélky pupkovky osmahlé (Umbilicaria deusta) nebo o něco světlejší pupkovky mnoholisté (U.
polyphylla). Vzácnější na lokalitě i ohroženější mezi lišejníky České republiky je pupkovka severská (U.
hyperborea), hnědý lupenitý lišejník s hrubě zvrásněnou stélkou a četnými černými plodnicemu. Kromě těchto druhů rostou na žulovém podloží běžné druhy: mapovníky zeměpisný a misničkovitý mají
zelenožluté stélky s černými plodnicemi, nenápadně šeděokrovou barvu má džbánovka drsná (Diploschistes scruposus), několik druhů misniček (Lecanora sp.), drobnovýtruska hnědavá (Acarospora fuscata)
, moučnaté stélky prášenky modrobílé a další. Celkově bylo na skalách a kamenných mořích nalezeno
47 druhů lišejníků, z toho jeden druh kriticky ohrožený a dalších pět druhů lišejníků s nižším stupněm
ohrožení. Rostliny jsou na kamenných mořích zastoupeny celkem pochopitelně sporadicky. Za zmínku
stojí výskyt několika drobných populací vrance jedlového, alpínského druhu z čeledi plavuňovitých,
který má druhou známou lokalitu na Kraslicku na území bývalého cínového dolu Rolava v nově vyhlášené Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště.
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Komáří vrch je zajímavým místem pro nejenom profesionální a amatérské přírodovědce. Podobně,
jako tomu bylo už v dřívějších dobách, potěší také romanticky laděné návštěvníky Kraslicka. Jeho
geologická minulost a přítomnost, lesní prameniště, skalní útvary nečekaně objevené v jinak fádních
lesích a v Krušnohoří neobvykle rozlehlá kamenná moře s početnou i vzácnou lichenoflorou vytváří
z Komářího vrchu cenný přírodní a krajinářský komplex.
Petr Uhlík

		

Obec Vřesová a její přeměna po 2. světové válce

Socha sv. Jana Nepomuckého z 19. st. stávala
nedaleko obce.
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Obec Vřesová leží zhruba 5 km severozápadně od Chodova. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1492, tedy z roku, kdy Kolumbus doplul do Ameriky. Původně se rozkládala na Mezihorském potoce na území 314 ha a obklopovalo
ji 14 rybníků. Původně ji tvořily dvě části a ještě
v polovině 19. století patřilo 17 domů obce městu Loket a 55 domů statku Horní Chodov. V obci
žilo téměř 600 obyvatel, nacházela se zde kaple, hostinec, mlýn, patrová škola o dvou třídách
s více než 100 dětmi a 2 uhelné doly.
Na počátku 20. století se počet domů zvýšil na 104 a počet obyvatel na 766. Mlýny zde
byly již 3, vyrábělo se zde kožené zboží, hlavně kožené kabely. Do Karlových Varů byli dodáváni pstruzi a kapři. V obci působil spolek
hasičů, později pak různé střelecké, pěvecké
a cyklistické spolky.
V roce 1945 měla Vřesová 886 obyvatel a její
katastrální území měřilo 517 ha. V letech 1945–
1948 patřila do okresu Loket a po zániku tohoto
okresu byla přičleněna k okresu Sokolov.
Až do roku 1945 měla obec pouze německý
název Doglasgrün, což se dá přeložit jako Doklova novina nebo Doklův palouk. Přechodně
se po válce užívalo jméno Dohnalov a od srpna 1948 přijala nový úřední název Vřesová
podle množství vřesovišť nacházejících se
v okolí obce.
Po 2. světové válce z obce odešlo jen málo
Němců. Češi přicházeli postupně a teprve až
ke konci roku 1947 bylo dosaženo potřebného
počtu 50 voličů k přeměně místní správní komise na místní národní výbor.
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Hostinec v obci, rok 1958.
V prosinci 1945 byla v obci znovu otevřena škola, do které bylo zapsáno 17 německých a dvě české
děti. V zápise ve školní kronice se můžeme dočíst mimo jiné toto:
„21. 2. 1946 byl proveden druhý zápis. Bylo při něm zapsáno 11 Čechů a 8 Němců. Češi, kromě 2 žákyň
byli reemigranti ze Slezska. V celé obci bylo asi 45 Čechů a 500 Němců, většinou horníků. Německé žactvo
během 1 měsíce opustilo školu, jednak bylo odsunuto a nebo prostě zůstalo doma.“
Ve školním roce 1946/47 bylo do zdejší školy zapsáno 52 žáků, z toho 26 Čechů a 26 Němců a ještě
na začátku 60. let byly veřejné vyhlášky a různé výzvy či zápisy z některých veřejných schůzí sepisovány kromě českého i v německém jazyce.
Poválečný vývoj obce, který se nijak zvlášť nelišil od vývoje ostatních pohraničních obcí, byl ze
základu změněn plánem vybudovat na jejím území palivový kombinát.
Vzhledem k tomu, že bylo tehdejší Československo energeticky závislé na těžbě hnědého uhlí, hledaly se nové možnosti jeho těžby a následného využití. V souvislosti s otvírkou lomu Jiří ve Vintířově
bylo třeba najít co nejefektivnější způsob využití zde vytěženého hnědého uhlí, jehož doprava byla
s ohledem na vysoké podíly vody a popela neúměrně nákladná. Jako nejlepší východisko se tak jevila
možnost jeho dalšího zpracování přímo v místě.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám a k ochraně lázní Karlovy Vary před nežádoucími účinky
rozhodli projektanti umístit stavbu zpracovatelského kombinátu severněji, a to do místa, kde se nacházela obec Vřesová.
Přestože na vytipovaném místě stála celá vesnice, byl v roce 1958 schválen úvodní projekt první etapy výstavby kombinátu. Obyvatelé obce byli o tomto záměru informováni na veřejné schůzi
místního národního výboru 27. června 1958. V souvislosti s první etapou výstavby muselo prvních
10 rodin opustit své domy již do poloviny roku 1959. Obec však neměla v tak krátkém termínu pro
tyto rodiny žádnou možnost zajištění náhradního bydlení.
1. září 1958 byl zahájen školní rok v nově rekonstruované školní budově, kterou však čekala demolice stejně jako ostatní domy v obci.
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Pohled na obec před demolicí.
Vzhledem k tomu, že se ukazovalo, že zajišťování bydlení pro obyvatele celé postupně likvidované
obce bude věc složitá, začali si lidé shánět bydlení dle vlastních možností sami. Obec v té době kromě
své vlastní likvidace neměla žádnou budoucnost, proto ani představitelé obce neměli ke své práci moc
velkou motivaci. V zápisu ze zasedání místního národního výboru z 28. listopadu 1958 se například píše:
„Následkem výstavby plánované kombinátu se komise nescházejí, neboť jest pro příští rok celá obec zabrána
pro tuto výstavbu a úkoly, jež jsou plánované, odpadají. Jen komise se sejde k mimořádné schůzi, kterou mimořádně svolá mimo plánu rada MNV. Zdejší občané mají nyní hlavní starost, kam se vystěhují a kde dostanou
náhradní byty, jelikož se mají příštím rokem vystěhovati a náhradní byty se pro ně doposud nestaví.“
Podle studie ubytování zaměstnanců národního podniku Armabeton, který demolici obce a následnou výstavbu nového kombinátu zajišťoval, bylo před zahájením demolic v obci celkem 113 objektů, z toho 103 obytných domů, 28 zemědělských objektů, hostinec, prodejna jednoty a prodejna
masa a v obci trvale bydlelo 403 obyvatel. Vidíme však, že součet objektů nesouhlasí a víme, že v obci
se mimo vyjmenované nacházela ještě kaple a škola. Pro představu velikosti obce a rozsahu demolic
však tato informace zcela dostačuje.
V průběhu let 1959 až 1961 byly domy v obci postupně od obyvatel odkoupeny a postupně bourány.
Vedení obce mělo hlavní úkol zajistit ve spolupráci s rodícím se kombinátem vykupování domů
a pozemků, demolici domů a pro obyvatele zajištění náhradního bydlení. Ujasnění majetkových vztahů k některým pozemkům byla však věc velmi složitá. Samotným Místním národním výborem Vřesová bylo vznikajícímu kombinátu v roce 1959 předáno 374 ha pozemků.
Výkup rodinných domků byl proveden na základě jednotných kupních smluv, ve kterých se v odstavci V. praví: „Prodávající se zavazuje, že vyklidí prodávané nemovitosti do 14 dnů po té, kdy kupující
strana mu nabídne náhradní byt. Kupující se naproti tomu zavazuje, že uhradí prodávajícímu výlohy přestěhování veškerých svršků do tohoto náhradního bytu, nebo do jiného bytu v odpovídající vzdálenosti.“
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Cenné hrázděné stavby v obci zmizely v nenávratnu.
Za takto vykoupené domy byly obyvatelům obce nabídnuty rekonstruované náhradní byty v Tatrovicích, další ubytování bylo obyvatelům nabídnuto v Nové Roli, Ostrově, Horním Slavkově, Sokolově a Karlových Varech – Rybářích. S tím však mnozí nesouhlasili.
V obci byla zrušena škola a děti byly nuceny dojíždět do Staré Chodovské.
Složitá byla i dopravní situace, neboť vlivem výstavby byly silnice v obci ve velmi špatném stavu.
V obci byli v některých opuštěných domech přechodně ubytováni pracovníci firmy Armabeton, se
kterými bylo nutno počítat při zajišťování zásobování a služeb. Problémy byly i se zásobováním obce
pitnou vodou.
Významný podíl na tom, že se obec zcela neztratila z mapy, měla skutečnost, že při územní reorganizaci státu provedené 1. července 1960 byly k Vřesové připojeny Tatrovice. Zde bylo velké části obyvatel Vřesové nejen nabídnuto náhradní bydlení, sem se postupně přeneslo i těžiště společenského
a kulturního života obce. Svoji činnost sem přenesly např. požární sbor a osvětová beseda. Od roku
1961 se v Tatrovicích konaly plenárních zasedání i schůze rady MNV.
K 1. březnu 1961 měla takto spojená obec celkem 335 obyvatel, z toho bylo ve Vřesové 162 obyvatel, v Tatrovicích 165 obyvatel a v Křemenité 8 obyvatel.
Namísto původní zástavby bylo v obci vybudováno takzvané pohotovostní sídliště, které tvořily
4 panelové domy po 35 bytových jednotkách. Tyto domy sloužily pro ubytování zaměstnanců Armabetonu, později pro zaměstnance kombinátu. Do domu č. 2 se v květnu 1962 přestěhoval MNV
Vřesová, zároveň byla v Tatrovicích zřízena kancelář MNV s jedním úředním dnem v týdnu.
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Další pohled na obec před jejím zničením.
Později byla v obci postavena ubytovna a původní 4 panelové domy byly využity pro trvalé bydlení zaměstnanců kombinátu. Dnes tyto domy tvoří hlavní obydlenou část obce Vřesová. Z původní
zástavby obce však dodnes stojí jediný domek.
S pokračující výstavbou palivového kombinátu vyvstala postupně další otázka, a to bylo bydlení
pro jeho příští zaměstnance. V plánu výstavby pro roky 1964–1966 byly 2 lokality. V prostoru obce
Křemenitá, západně od kombinátu mělo stát sídliště Nová Vřesová o 1800 bytových jednotkách pro
asi 7000 obyvatel a ve městě Chodov mělo být postaveno 1650 bytových jednotek.
V územním plánu obce Tatrovice z roku 1965 bylo plánováno s výstavbou 100 bytových jednotek
v rodinných domcích.
K realizaci výstavby sídliště Nová Vřesová však nedošlo a místem, které se nakonec stalo těžištěm bydlení pro zaměstnance kombinátu, se stalo město Chodov. To mělo ještě v roce 1961 pouze
3 592 obyvatel. Vlivem mohutné bytové výstavby však dosáhlo v roce 1970 již 11 448 obyvatel a jejich
počet s další výstavbou narostl až do téměř 16 tisíc obyvatel.
Na Místní národní výbor Vřesová byl v roce 1967 dokonce doručen návrh na připojení obce Vřesová k Chodovu. Rada MNV tento návrh 19. září 1967 projednala, ale nedoporučila a plenární zasedání
MNV konané 3. října 1967 rozhodlo, že bude Místní národní výbor ve Vřesové zachován.
Obec tedy v této podobě fungovala až do roku 1990, kdy se Tatrovice po třiceti letech od Vřesové
opět oddělily a staly samostatnou obcí.
V osamostatněné obci Vřesová bylo v roce 1991 evidováno 196 obyvatel bydlících ve 4 panelových
domech a jednom rodinném domku, jeden panelový dům slouží jako obecní úřad a jeden jako ubytovna.
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Výstavba palivového kombinátu , asi rok 1961.
A co se praví v ohlédnutí za padesátiletou historií vřesovského kombinátu?
Kombinát pro využití hnědého uhlí Vřesová byl zřízen výnosem ministra paliv 1. dubna 1960. Budování kombinátu se ale setkávalo s celou řadou obtíží a projekt již od počátku nabíral výrazný skluz.
A tak teprve v roce 1965 byla otevřena první část kombinátu, kterou byla drtírna uhlí. Za ní o rok
později následovala briketárna a se čtyřletým zpožděním byla v roce 1969 uvedena do provozu také
tlaková plynárna. Samotné spouštění nové teplárny pak proběhlo až v roce 1972.
Přesná výše celkových nákladů na výstavbu kombinátu není známa, ale podle některých údajů se
pohybovala na úrovni 2,4 miliardy korun. Za celou dobu své existence se podniku nepodařilo vykázat
zisk. Jen v roce 1971 podnik plánoval ztrátu téměř 35 milionů korun, a o tři roky později se již skutečná
výše deficitu vyšplhala nad hranici 66 milionů. Příčinu můžeme hledat především v tehdejší centrálně
řízené ekonomice státu.
Dnes Vřesová disponuje zcela uzavřeným výrobním cyklem, který minimalizuje riziko možnosti
úniku chemických látek. Provozy jsou vybaveny nejmodernějšími řídicími systémy a vedle historických vyrostly v areálu i zcela nové technologie.
Obec Vřesová, známá z obrázků a fotografií z let do roku 1960, dnes neexistuje. Pravdou však je, že se obci
jako takové podařilo svoji likvidaci přežít a navzdory všemu, co se tu na přelomu 50. a 60. let odehrávalo,
nikdy nepřestala jako obec fungovat a ve své osobité podobě funguje doposud.
Milada Čermáková
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Hraběcí skála (Grafenfels). Foto P. Uhlík (viz článek na str. 31).

Kraslická Kostelní ulice, dějiště dramatu v roce 1921. (viz článek na str. 24).

Dutohlávka sedmikráskokvětá
(Cladonia bellidiflora). Foto P. Uhlík
(viz článek na str. 31).

