Pochody smrti na Tachovsku
Události druhé světové války velmi poznamenaly i region Tachovska. Na začátku tohoto materiálu
uvádíme seznam míst, kde byla zajatecké tábory a tábory nucených prací. Zdaleka největší utrpení je
však spjato s tzv. pochody smrti. Mapa ukazuje, že několik jich procházelo i naším okresem. Koncem
války, aby zakryli své zločiny, nacisté „evakuovali“ vězně, ničili vražedná zařízení, spalovali písemné
doklady. Snaha urychlit likvidaci přímo v táborech měla své limity. Existovaly i plány odvézt vězně
v lodích k Baltu a nechat je utopit. Nezbýval čas. Bylo tedy rozhodnuto vyhnat zbídačené,
podvyživené nedostatečně oblečené lidské trosky za účelem likvidace na cestu. Bez jídla a vody nebo
jen s málem. Hlady, žízní či násilně zabiti umírali a byli spalováni či nouzově zahrabáni. Odhaduje se,
že ze 750 000 tehdejších vězňů z oficiálních záznamů koncentračních táborů přišlo při pochodech a
transportech o život mezi třetinou až polovinou tedy: 250 000 – 375 000 mužů, žen a dětí. Po válce
často následovaly exhumace a důstojný pohřeb. Často se nepodařilo identifikovat jednotlivce,
mnohdy byli pochováni do hromadných hrobů. Jistě řada hrobů nebyla nikdy nalezena. Několik
hromadných hrobů je i na Tachovsku. Nejznámějšími jsou památník v urnovém háji v Tachově,
Mohyla a Pístov. I jejich příběhy zde naznačíme.
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13. 4. v dopoledních hodinách dorazil na nádraží v Tachově transport vězňů z Buchenwaldu. Šlo o 52
vagonů „uhláků“. Poslední dva sloužily k přepravě mrtvých. Jeden byl zcela naplněn, druhý způli.
Transport tvořili vězni různých národností – Češi, Němci, Francouzi, Poláci, židé a prý mezi nimi byl i
jeden černoch. Cílem byl koncentrační tábor ve Flossenbürgu. Na nádraží vystupuje více než 1500
vězňů, z toho je cca 100 mladých chlapců nad 12 let. Transport je rozdělen do skupin po 100 a
doprovází je příslušníci místního volksturmu. Ty, kterým dělala chůze problémy, podpírali nebo nesli
ostatní vězni. Šli dolů městem dnešní ulicí T.G.Masaryka, Panenskou, Vodní, po mostě do Zahradní a
přes starý Tachov stoupali do Studánky. Cestu do Studánky nepřežije dalších 200 vězňů. Spolu se 400
těly z vlaku jsou svezeni na nový židovský hřbitov (dnes urnový háj). Zde jsou v jámě politi dehtem a
čtyři dni páleni. V 80. letech na místě tohoto největšího masového hrobu v Čechách vybudován
památník. Ze Studánky pokračoval pochod na Písařovu Vesci, Lesnou a do Flossenbürgu. I na této
cestě byly další oběti. Poválečné exhumace ukázaly smrt po prostřelení lebky či roztříštěním spodiny
lebeční. Je tedy jasné, že vězni byli nacisty likvidováni. 232 těchto obětí bylo po válce pochováno na
vrchu nad Tachovem, kde byl vybudován památník Mohyla.

Další známý památník na našem okrese je v Pístově. Zde je uloženo 66 obětí transportu z pracovního
tábora v Legenfeldu opět do Flossenbürgu. Svědectví o tomto pochodu podal přeživší účastník J. Jokl
z Liberce a posléze díky pátrání Vlastivědného kroužku klubu zdravotníků z Mariánských Lázní se
podařilo zjistit mnoho dalšího.
Pochod vyšel z tábora 13.4. Ještě v Německu se k nim přidali vězni z jiných táborů. Během cesty
umírali vyčerpáním nebo byli vražděni strážci. 21. 4. u Pístova nad vězni letěla americká letadla. Stráž
SS na ně začala střílet. Letadla se snesla níže a zahájila střelbu z palubních kulometů. Poválečná
exhumace ukázala, že příslušníci SS dobíjeli nejen zraněné ale i pochodu schopné.
Mrtví byli nalezeni po příchodu prvních Čechů 10.9.1945 v hromadném hrobě blízko hřbitova.
Většina z 58 v jednom hrobu poblíž hřbitova byla zabita strážemi nikoli na následky ostřelování
z letadla. Dalších 8 obětí bylo z Vlkovic, kde transport nocoval. V roce 1950 k 66 pochovaným byly

uloženy ostatky dvou anglických letců zřejmě z náletu na letiště ve Sklářích 15.4.1945 – identifikace
nebyla již možná. Značnou část obětí Pístovské tragédie se podařilo identifikovat.

