Virtuální výstava k 75. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
I. Obsazení Teplicka
Soužití Èechù a Nìmcù na Teplicku nebylo ideální. Zvláštì od druhé
poloviny 19. století došlo k vzedmutí moderního nacionalismu, který byl
umocnìn pøílivem èeského obyvatelstva do regionu od 80. let 19. století.
Èeští Nìmci se vìtšinou nesmíøili se vznikem nového èeskoslovenského
státu, což dali najevo vyhlášením vlastní provincie Deutschböhmen v roce
1918, kterou chtìli plnì podøídit novì vznikajícímu Rakousku. Po porážce
a rozpadu provincie Deutschböhmen v první polovinì roku 1919 došlo naèas
k uklidnìní situace, která však zaèala eskalovat po vypuknutí hospodáøské
krize v roce 1929 a zvláštì po nástupu Adolfa Hitlera k moci v sousedním
Nìmecku v roce 1933. Mnozí pamìtníci vzpomínají na relativnì klidné
soužití s Nìmci až do tohoto roku, kdy se èást Nìmcù radikalizovala pod
vedením Konrada Henleina. Rétorika a jasná protièeskoslovenská orientace
získala na svou stranu vìtšinu èeských Nìmcù. Èasté byly noèní prùvody
tzv. ordnerù, množily se pøípady fyzických napadení Èechù a nìmeckých
antifašistù i vytloukání oken èeských škol a spolkù.
Situace vyvrcholila v roce 1938, kdy postupný konflikt mezi Èeskoslovenskem a Nìmeckem vyvolal v kvìtnu èásteènou mobilizaci
èeskoslovenské armády. V tomto období došlo rovnìž k posledním
svobodným volbám uskuteènìným pøed vypuknutím II. svìtové války,
Jednalo se o volby komunální, v nichž drtivì zvítìzila na Teplicku
Henleinova SdP. Díky spolupráci nìmeckých antifašistù a èeských stran
došlo k prosazení demokratických kandidátù na post starosty a místostarostù v nìkterých mìstech. Takto se podaøilo napø. v Duchcovì udržet
pozici starosty pro nìmeckého sociálního demokrata Karla Schleina.
Naopak v Teplicích, které mìli slabší zastoupení èeské menšiny, byl
starostou zvolen uèitel Franz Czermak, který byl dlouholetým nacistou
a blízkým spolupracovníkem Konrada Henleina. Také v ostatních obcích na
Teplicku se podaøilo SdP vyhrát volby a do jisté míry ovládnout celý okres.
Po tìchto volbách se také zvedla vlna antisemitismu, který již
pøedznamenával tragédii, která postihla obyvatele židovského vyznání po
obsazení Sudet. Krize vyvrcholila následnì všeobecnou mobilizací v záøí
1938. Došlo k obsazení pohranièních pevností a byly provedeny pøípravy
na vpád nìmecké armády. Tuto krizi ukonèila až „mnichovská konference“.
Sem se ke spoleènému jednání sjeli zástupci Anglie vedené ministerským
pøedsedou Nevillem Chamberlainem, Francie v èele s ministerským
pøedsedou Edouardem Deladierem, zástupci fašistické Itálie, které vedl
Benito Mussolini a zástupci nacistického Nìmecka v èele s Adolfem
Hitlerem. Do Mnichova pøicestovali také zástupci Èeskoslovenska, ale
k jednání nebyli vùbec pøipuštìni.
Podpisem tzv. Mnichovské dohody dne 29. 9. 1938 došlo k faktickému
zániku první Èeskoslovenské republiky. Podle této smlouvy mìlo dojít
k postoupení èeskoslovenských pohranièních území, které byly vytyèeny
na základì nìmeckých požadavkù. Èeskoslovensko tak pøišlo nejen
o území s vìtšinovì nìmeckým obyvatelstvem, ale také o nìkterá další
území a obce, kde bylo podle posledních sèítání vìtšinovì èeské
obyvatelstvo. Území mìlo být postoupeno v zónách. Teplicko patøilo do
poslední zóny a to z dùvodu vysokého zastoupení èeské menšiny, které mìl
být dán prostor pro vystìhování. Z postoupeného území se stáhly všechny
ozbrojené èeskoslovenské jednotky. Tìsnì po vyhlášení výsledkù
mnichovské dohody z Teplicka zaèali utíkat Èeši. Jednalo se pøedevším
o lidi, kteøí patøili k pøedním pøedstavitelùm èeského kulturního a politického života v pohranièí a stávali se tak terèem útokù nìmeckých
nacionalistù. Utéct museli pøedstavitelé spolkù, jako byl Sokol, Národní
jednota severoèeská nebo Ústøední matice školská. Z pohranièí utíkali
úøedníci, uèitelé, èeští zamìstnanci drah i nìkteøí živnostníci. Brali si jen to
nejnutnìjší a vìtšina z nich nemìla èas ani prostøedky na odvoz vybavení
svých bytù. Jejich majetek byl zabaven nìmeckou správou a rozdìlen mezi
novì pøíchozí obyvatele. S Èechy utíkali rovnìž nìkteøí Žídé a zejména
nìmeètí antifašisté. Zvláštì ti se však ocitli ve složité situaci a èasto za
hranicemi obsazeného území byli internováni a posílání zpìt na území
Sudet jako pøíslušníci nìmeckého národa. Zde byli pozatýkáni a odvezeni
do koncentraèních táborù nebo vìznìni a popraveni.
Dne 9. øíjna 1938 poèalo vojenské obsazování Teplicka a to ve smìru od
Cínovce. Jejich pøíchod byl nadšenì vítán nìmeckým obyvatelstvem. Hned
po obsazení území docházelo k zatýkání èeských a nìmeckých antifašistù,
kteøí nestaèili nebo nechtìli odejít. Jejich jmenné seznamy byly
vyhotoveny již v pøedstihu zástupci místních organizace SdP. Definitivnì
tak došlo k odtržení celého území od zbytku Èeskoslovenska a nastalo
období, které skonèilo tragicky pro obì národnosti i celý region.
Mgr. Jindøich Zajíc
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Øíšský místodržící Konrad Henlein, krajský vedoucí SdP v Teplicích Hubert Pfeifer
a poslanec SdP za Teplice dr. Fritz Zippelius pøi prvomájové demonstraci v Teplicích
v roce 1938.

Pøíslušníci SA (Strumabteilung) odstraòují èeské nápisy na obchodech v Teplicích po
obsazení v roce 1938.

Pohled zachycující odchod èeskoslovenské armády z Teplic pod nápisem „A žije
Adolf Hitler a Konrad Henlein“.
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Odchod vojákù èeskoslovenské armády z Teplic pod nápisem „A žije Adolf Hitler
Vojenská pøehlídka Wermachtu k pøedání praporu 92. pìšího pluku na Zámeckém
a Konrad Henlein“.
námìstí v Teplicích s konáním dìkovné bohoslužby faráøem Herkenrem
16. 10. 1938.

Odstøel hranièní zátarasy na Cínovci dne 9. 10. 1938.
Pøíslušníci èeskoslovenské armády v Teplicích pomáhají nakládat vìci èeských
uprchlíkù na vozy pøed jejich útìkem do vnitrozemí po vyhlášení výsledkù
Mnichovské dohody, která byla dojednána dne 29. 9. 1938.

Skupina sudetských Nìmcù oèekávajících pøíjezd wermachtu dne 9. 10. 1938 na
hranièním pøechodu na Cínovci. V popøedí krajský vedoucí SdP Hubert Pfeifer (muž
s knírkem).

Nìmeètí obyvatelé Teplic zdraví vojáky Wermachtu pøi obsazení Teplic v øíjnu 1938.

Betonový bunkr, který byl souèástí linie opevnìní Èeskoslovenské republiky
budovaného ve 30. letech 20. století. Bunkr je souèástí opevnìní v úseku Èeského Jednotky Wermachtu pøekraèují hranici bývalého Èeskoslovenska na Cínovci
støedohoøí.
dne 9. 10. 1938.
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II. Život v Øíšské župì Sudety
Odtržením pohranièních oblastí od Èeskoslovenské republiky po uzavøení
Mnichovské dohody došlo k jejich plnému pøièlenìní k Nìmecku pod
názvem Øíšská župa Sudety. Ta až do 20. øíjna 1938 byla ovládána
vojenskou zprávou. Teprve od tohoto data byla øízena župa správou civilní.
Do jejího èela byl Hitlerem jmenován Konrad Henlein, nejprve ve funkci
komisaøe civilní správy a župního vedoucího NSDAP. Po ustanovení
definitivní správy pak ve funkci župního vedoucího v èele Øíšského
místodržitelství. Celá župa byla rozdìlena na tøi vládní obvody
(Regierungsbezirke): Cheb se sídlem v Karlových Varech v èele
s Wilhelmem Sebekovskym, vládní obvod Ústí nad Labem, kam spadaly
i Teplice, v èele s Hansem Krebsem a vládní obvod Opava v èele s bývalým
poslancem za Teplicko Fridrichem Zippeliusem. Župa byla dále rozdìlena
na 53 okresù s 5 statutárními mìsty.
Po vypuknutí války v záøí 1939 zaèali rukovat i muži z Teplicka, což vedlo
k øadì problémù, zejména s jejich nahrazením ve výrobì. Èasto se tak do
výroby zapojovaly ženy a dívky. Více však bylo využíváno váleèných zajatcù.
Nejprve dorazili na Teplicko zajatci polští, následováni zajatci francouzskými, britskými, jugoslávskými a sovìtskými. Øada podnikù pøešla na
váleènou produkci, a proto bylo zapotøebí dostat na území i civilní
obyvatele, kteøí by zvýšili produktivitu místního prùmyslu. To bylo øešeno
nucenì nasazenými Èechy, ale i Poláky, Ukrajinci a Bìlorusy. Èasto pak
jejich poèty pøevyšovaly nìmecké zamìstnance, jako tomu bylo v munièní
továrnì ve Rtyni nad Bílinou, kde i díky poboènému závodu
koncentraèního tábora Flossenbürg pracovalo pouze 40% nìmeckých
zamìstnancù. Pøímo v Teplicích bylo nìkolik zajateckých táborù, jakožto
poboèek zajateckého tábora Stalag IV.C, který byl umístìn v Bystøici u Dubí.
Poboèky mìl v tehdejší Hanzovní ulici v Teplicích v è. p. 24, kde bylo
ubytováno na 500 pøevážnì francouzských zajatcù. V bývalé restauraci
ostrostøelcù pak bylo ubytováno 200 Francouzù, 60 Srbù a v dubnu 1945
také 200 Rusù. V Jateèní ulici è. p. 929 byli internováni Francouzi, Italové
a Srbové na práci v øetenické sklárnì a také ve strojírnách Tesas. Na území
mostecké hnìdouhelné pánve bylo v prùbìhu války zamìstnáno na 50 000
cizincù a 70 000 èeských horníkù a dìlníkù. To bylo trnem v oku místních
nacistù, kterým se tak nepodaøilo eliminovat èeskou menšinu, jak pùvodnì
zamýšleli. Navázání vztahu s vìzni bylo pøísnì trestáno po celou dobu
trvání války, pøesto se našla øada lidí, kteøí zajatcùm a nucenì nasazeným
pomáhala.
Teplicko se po vypuknutí války potýkalo nejen s nedostatkem pracovních
sil, ale také potravin. Potravinový pøídìl, který byl v Øíšské župì Sudety
zaveden, byl postupnì zpøísòován a nedostávalo se bìžných potravin ani
hygienických potøeb. Vzrùstala tak postupná nespokojenost, zvláštì pak
v generaci lidí, kteøí zažili zásobování za první svìtové války i v dobì
hospodáøské krize. Oèekávali tak od nacistického režimu více.
S pøibližujícím se koncem války a s pøibývajícími uprchlíky, kteøí do Sudet
jako bezpeèného území utíkali, se stávala situace postupnì neudržitelnou.
Takto to vyhodnotili i nìkteøí èelní pøedstavitelé NSDAP a èást z nich pøed
pøibližující se frontou i osobní zodpovìdností radìji volila útìk do Nìmecka
a pøípadnì dál do Švýcarska a to již na podzim roku 1944.

Pøíslušníci hitlerjugend pøi poøádání sbírky „Winterhilfe“ (zimní pomoci)
v listopadu 1938 v Teplicích.

Hudba 102. pìšího pluku wermachtu na pøehlídce v Teplicích na rohu dnes
Krupské ulice a námìstí Svobody v roce 1939.

V èele tribuny, která bylo postavena na dnešním námìstí Svobody pod radnicící
hovoøí 6. 11. 1938 øíšský ministr Rudolf Hess, za ním na levé stranì stojí Karl
Hermann Frank, tehdy pøedstavitel SdP.
Mgr. Jindøich Zajíc
© Regionální muzeum vTeplicích, p.o.

Virtuální výstava k 75. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
II. Život v Øíšské župì Sudety

Nacistická slavnost konaná v rámci obsazení Sudet v øíjnu 1938 v Teplicích.

Památná slavnost dne 23. 10. 1938 u klasicistního pomníku z roku 1841
postaveného na dnešní Letné na poèest pruského krále Fridricha Wilhelma III.,
který teplické láznì èasto navštìvoval.

Vládní prezident Øíšské župy Sudety Hans Krebs v Ústí nad Labem.

Francouzští dìlníci v pracovním táboøe STABAG III. v Libkovicích u Duchcova.
Kromì Francouzù zde byli internování také sovìtští zajatci. Tábor byl založen
v roce 1940 a byl urèen pro 900 osob.
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III. Odbojová èinnost na Teplicku
Situace po zabrání Teplicka byla pro antifašistické organizace kritická.
Nìmeètí sociální demokraté, komunisté a èeští vlastenci museli pøejít do
ilegality. Jejich èinnost proti nìmecké moci však neustala. Již v prvních
dnech po mnichovské dohodì a záboru území došlo k rozsáhlému zatýkání
Èechù a nìmeckých antifašistù. Akce namíøená proti odpùrcùm režimu
byla nazvána Albrecht a mìla za cíl znièit pøípadný odpor a možnost
odbojové èinnosti hned v poèátku. Seznamy lidí, kteøí mìli být zatèeni
okamžitì po okupaci území, vytvoøili pøedstavitelé SdP v pøedstihu. Po
vlastním obsazení Sudet byl tento seznam rozšíøen o další osoby, se
kterými si straniètí funkcionáøi SdP vyøizovali osobní úèty, a na jejichž úkor
se chtìli obohatit. Tato situace se zaèala vymykat z rukou i samotnému
gestapu, které si stìžovalo na zásahy regionálních politických pøedstavitelù
pøi zatýkání. Øada z osob zatèených pøi akci Albrecht byla propuštìna z
vazby po nìkolika dnech a týdnech. Nìkteøí byli dále sledování, nìkteøí
vystìhování napø. do Berlína. Èinnost a pøípadné formování odbojových
skupin se sice podaøilo zpomalit, ale ne úplnì zamezit. V prùbìhu let
19381945 se v prostoru teplického okresu zformovalo nìkolik odbojových
skupin a øada lidí, kteøí opustili Teplicko po Mnichovu, se zapojili do
odbojové èinnosti ve vnitrozemí.
Odbojové hnutí mìlo v regionu s pøevahou nìmeckých obyvatel loajálních
nacistickému režimu velice omezené možnosti a soustøedilo se prakticky
na následující èinnosti:
- finanèní pomoc rodinám zatèených (napø. Rote Hilfe);
- otevøenou kritiku režimu formou rozšiøování ilegálních tiskovin, letákù
a informací ze zahranièního rozhlasu;
- nepovolený styk s cizími státními pøíslušníky, zajatci a totálnì nasazenými;
- hospodáøský a ozbrojený odboj (od hesla „pracuj pomalu“ až
k sabotážím);
- komunikace se èleny zahranièního odboje.
Na území Teplicka operovalo nìkolik odbojových skupin a to jak èeských,
tak nìmeckých. Nejsilnìjší a nejlépe organizovanou skupinou èeského
odboje byla skupina starosty bohosudovského Sokola Bohumila Bachury
z Bohosudova, který po obsazení Sudet odešel do vnitrozemí. Byl rodák
z Lomu u Mostu, pracoval jako báòský úøedník a v roce 1919 pomáhal
zakládat Sokol v Bohosudovì. Jako èlen okresní organizace národních
socialistù v Chabaøovicích se stal terèem útoku henleinovcù. V roce 1938
odešel do Prahy, kde se následnì zapojil do ilegální èinnosti, v níž pùsobili
zástupci Sokola z Ústecka, zejména pak kapitán Josef Kòourek, Josef
Vondra, Ota Král a Václav Tichý. Bachura se zapojil nebo byl v kontaktu
s nìkolika odbojovými skupinami, jakými byly PVVZ (Petièní výbor vìrni
zùstaneme) a sokolská skupina „Jindra“, spoluorganizující atentát na
Reinharda Heydricha. Právì zástupci skupiny PVVZ ho vybídli k založení
odbojové skupiny s územní pùsobností na severozápadì Èech. Vznikla tak
skupina ÚVOD - KRUŠNOHOØÍ, která pùsobila od Ústí nad Labem po Most.
Hlavním spolupracovníkem Bohuslava Bachury se stal Vladimír Èeský,
úøedník se Støekova, který byl zároveò vedoucím skupiny pro úsek Ústí nad
Labem Most. Na severu Èech se vytvoøila silná odbojová skupina, která
mìla èleny v rùzných obcích, mezi nejaktivnìjší patøili mimo Ústí nad
Labem: úøedníci - Josef Cibulka z Roudníkù u Chabaøovic, Josef Štìpánek ze
Souše u Mostu, Vladimír Machka z Košan a Rudolf Štìpánek
z Bohosudova, Josef Reichel, živnostník z Bohosudova, Josef Burian,
železnièní zøízenec z Roudníkù u Chabaøovic a Josef Køíž, obchodní zástupce
z Hostomic. Bohumil Bachura èasto jezdil na sever Èech, aby instruoval své
nejbližší spolupracovníky o úkolech odbojové skupiny, provádìní
sabotážních akcí i o tom jak se zachovat v pøípadì zatèení. Hlavními úkoly
skupiny bylo vybudovat v severních Èechách spolehlivou zpravodajskou
sí, navázat styky s vojáky zahranièních armád a zahranièními dìlníky,
nìmeckými antifašisty (zvláštì se skupinou nìmeckého sociálního
demokrata a bývalého starosty Ústí nad Labem Leopolda Pölzla)
a židovskými obèany, dále pak provádìt demoralizaèní akce (letáky a šíøení
zpráv zahranièního rozhlasu), penìžní sbírky na rodiny postižených
nìmeckou perzekucí a v neposlední øadì provádìní sabotážních akcí. Za
tímto úèelem obdrželi èlenové odbojové skupiny výbušniny, které pøivážel
strojvedoucí Josef Matouš z Kralup. Výbušninám se díky jejich maskování v
uhelném mouru øíkalo „Bachurovi knedlíky“. Odbojáøi jejich úèinek
vyzkoušeli na nìkolika dolech na Mostecku. K velké koordinované akci však
již nedošlo. Bohumil Bachura byl èervenci 1942 zatèen a po nìkolika
internacích 27. 1. 1945 popraven v Terezínì. Odbojová skupina zùstala
v pohotovosti a s omezeným rozsahem i po jeho smrti dále pracovala. Její
èlenové se také v kvìtnových dnech 1945 zapojili do pøíprav povstání
a utváøení národních výborù.
® Skupina komunistické mládeže z Bohosudova „Lindenbrüder“ s Hertou
Lindnerovou (druhá zleva).

Mgr. Jindøich Zajíc
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Pøímo na Teplicku operovala skupina Lindenbrüder („Lipoví bratøi“) v èele
s Hertou Lindnerovou z Bohosudova. Ta se narodila v roce 1920. Její rodièe se stali
komunisty a Herta pak byla èlenkou nìkolika levicových organizací. Se svými
pøáteli zorganizovala skupinu nazvanou Lindenbrüder a maskovanou jako
horolezecká skupina. Svých výletù do hor však využívali k pøedávání zpráv
s odbojáøi ze sousedního Saska. Organizace se neubránila zostøenému dohledu
po napadení SSSR Nìmeckem v roce 1941, Herta Lindnerová byla zatèena
a následnì 27. 3. 1943 v Berlínì ve svých 23 letech popravena. Zatèen byl také její
otec a nìkolik pøátel.
Pokud se zabýváme odbojem na Teplicku, nesmíme opomenout ani odbojovou
èinnost lidí, kteøí utekli do vnitrozemí a zapojili se do odboje ve svých nových
pùsobištích. Mezi nejznámìjší a zøejmì také nejvýznamnìjší patøila odbojová
skupina „Jindra“ sdružující pùvodní èleny Sokola, mezi jejíž nejvýraznìjší
osobnosti patøil Jan Zelenka, øídící uèitel v Háji u Duchcova a starosta místního
Sokola, který zastával také funkci župního starosty a po svém odchodu do
vnitrozemí se zapojil do odbojové èinnosti v Praze, kde se stal øídícím uèitelem
chlapeckých obecných škol ve Vršovicích. Po nástupu Reinharda Heydricha do
funkce zastupujícího øíšského protektora se v øíjnu 1941 rozebìhla zatýkací akce
na vedoucí èinovníky Sokola, kteøí byli následnì deportováni do Terezína a pak do
koncentraèního tábora Dachau. Na základì této akce zformoval Jan Zelenka
radikálnìjší odnož odbojové organizace Jindra nazvanou „Øíjen“. Po pøistání
parašutistù ze skupiny Antropoid - Jozefa Gabèíka a Jana Kubiše, kteøí se dostali
do styku se sokolským odbojem se Jan Zelenka ujal hlavní organizaèní èinnosti
jejich úkrytu a výživy. Po spáchání úspìšného atentátu byli i díky zradì
parašutisty Jana Èurdy vyzrazeni kromì parašutistù i jejich pomocníci. Jan
Zelenka spáchal sebevraždu, jeho syn Jan Milíè si vzal rovnìž život, jeho manželka
Františka Zelenková byla popravena spoleènì s dalšími 251 spolupracovníky
odboje 24. 10. 1942 v Mauthausenu. Popraveni byli mimo jiné i manželé Kubicovi
z Duchcova, rodina Novákova z Podmokel, jejíž nejmladší dceøi Jindøišce bylo
v dobì popravy teprve 14 let. Do odboje se zapojil také Václav Hejna, uèitel
z Proboštova, který na Pardubicku pomáhal s úkrytem radistovi Jiøímu Potùèkovi
a byl popraven 9. 7. 1942. Kapitolu sokolského odboje pøehlednì popsal Pavel
Koukal v knize „Sokolové proti Heydrichovi“, kde je možné se doèíst i o dalších
osudech sokolského odboje.
Jedním z projevù odbojové èinnosti se stal i útìk pøes hranice a zapojení se do
armád bojujících proti hitlerovskému Nìmecku. I okres Teplice mìl své zástupce
v bojích, kde mezi nejznámìjší patøil Antonín Sochor z Duchcova, který se zapojil
do bojù na východní frontì a byl ocenìn zlatou hvìzdou Hrdiny Sovìtského
svazu.
Odbojová èinnost na Teplicku byla velice výrazná jak z øad Èechù, tak nìmeckých
antifašistù a svým zpùsobem napomohla k pádu nacistického režimu nejen na
Teplicku.

Herta Lindnerová po jejím zatèení, vyhotovená na mosteckém gestapu
v roce 1941.
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VLEVO NAHOØE
Herta Lindnerová z Bohosudova, která se již
v 19 letech zapojila do odbojové èinnosti
vytvoøením skupiny tzv. „Lindenbrüder“.
Nacisty byla dopadena v roce 1941 a popravena v roce 1943.
VPRAVO NAHOØE
Skupina komunistické mládeže z Bohosudova
„Lindenbrüder“ s Hertou Lindnerovou (druhá
zleva).

Výcvik èeskoslovenských jednotek u Tobruku,
kterých se zúèastnil i Karel Janoušek z Duchcova.
K západním spojeneckým armádám byl
pøevelen v roce 1941 ze SSSR.
¯

¬ Armádní sbor v SSSR - 1. ès. tanková brigáda. Poruèík Josef Zvìdelík z Krupky
s kapitánem Sergejem Petrasem. Josef Zvìdelík s bratrem Antonínem bojovali
v èeskoslovenských jednotkách Rudé armády.
VLEVO DOLE Bohumil Bachura - jeden ze zakladatelù bohosudovského Sokola,
založil odbojovou skupinu ÚVOD - KRUŠNOHOØÍ, která operovala v prostoru
Ústí nad Labem - Most.
 Jan Zelenka - pøed válkou øídící uèitel v Háji u Duchcova. Aktivnì pomáhal DOLE UPROSTØED Bedøich Kubice z Duchcova - jednatel župy Krušnohorské skrývat parašutisty pøi atentátu na Heydricha. Se svým synem spáchal po Kukaòovy, popraven i s manželkou za pomoc atentátníkùm na Heydricha.
odhalení sebevraždu. Jeho manželka byla popravena v Mauthausenu.
VPRAVO DOLE Ota Král - blízký spolupracovník Bohumila Bachury pøi
organizování odbojové skupiny ÚVOD - KRUŠNOHOØÍ.
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Jaro roku 1945 se v Teplících neslo ve znamení nervozity pøed blížícím se
koncem války. Bombardování, které ozaøovalo noèní oblohu, spoleènì
s uteèenci, kteøí do Teplic pøibyli a byli ubytováni v lázeòských domech,
hotelích, školách a tìlocviènách pøipomínali obyvatelùm mìsta neblahý
osud, který je mùže po prohrané válce potkat. Dalším mementem se staly
tzv. pochody smrti. Zajatci z koncentraèních a zajateckých táborù byli
narychlo pøesouvání pøed blížící se frontou a to v otøesných podmínkách
vlakem, popø. pìšky. Trasa pøesunù byla plánována i pøes Teplicko. Obìti
tìchto pochodù èasto umíraly vysílením, hladem, zimou èi na nemoci
spojené s dlouhodobým týráním. Slabí jedinci bývali zastøeleni nebo ubiti
na místì. Na 313 obìtí takového pochodu je pohøbeno u kostela
sv. Prokopa v Krupce. Jedná se o vìznì, kteøí byli na èas odstaveni ve vlaku
na bohosudovském nádraží. Obìti dalšího pochodu jsou pohøbeny ve
Fojtovicích, kde bylo po válce exhumováno a pohøbeno na 59 obìtí blíže
nezjištìného pochodu smrti z Nìmecka. Stejnì tak obìti najdeme na
høbitovì ve Rtyni nad Bílinou, kde jsou mimo jiné pohøbeni i vìzni
z nedalekého tábora ve Velvìtech, kde byli využívání k práci v munièní
továrnì spadající pod koncentraèní tábor Flossenbürg.
Nìmeètí vojenští velitelé nehodlali Teplice odevzdat bez boje. V Teplicích
bylo dáno 250 mužù teplické Stadtwacht (mìstské stráže, pomocné
bezpeènostní jednotky) k dispozici Volksturmu (poslední branné rezervì
nìmecké øíše). V lednu pak pro nedostatek finanèních prostøedkù byla na
jejich výstroj a výzbroj uspoøádána „sbírka národní obìti“. V bøeznu 1945
byly pak aktivizovány síly Freikorps. Do výcvikového tábora v Hohenfeldu u
Bayreuthu dorazilo i 10 pøíslušníkù z Teplic. Tyto jednotky mìly za úkol
udržet frontovou linii neporušenou a to i za cenu støelby na ustupující
nìmecké vojáky. Jejich cílem bylo provádìní záškodnických akcí ve
spojenci obsazených územích. Podobné úkoly mìla rovnìž nìmecká
teroristická organizace Werwolf. V Teplicích se v dubnu poøádala pro
vybraných 72 èlenù SA tajná schùzka, kde byli úèastníci seznámeni s cílem
této teroristické skupiny a dá se tak pøedpokládat, že tato buòka mìla na
Teplicku operovat.
Území Teplicka tak bylo z hlediska nìmeckého obyvatelstva již plnì
mobilizováno. Vyhrocenou situaci mezi civilním obyvatelstvem, která se
šíøila s postupujícími zprávami o blížící se sovìtské armádì, se nepodaøilo
uklidnit ani okresnímu vedení NSDAP v èele s novým vedoucím Ludwigem
Prachtlem, z èásti také proto, že jeden z èelních pøedstavitelù sudetské
NSDAP, který vítal nìmecké jednotky na Cínovci, Hubert Pfeifer utekl do
Nìmecka již v listopadu 1944 i s celou rodinou. Další útìk funkcionáøù
NSDAP byl zaznamenán poté, co v Duxer Zeitung vyšla zpráva z 2. 5. 1945
o smrti Adolfa Hitlera.
Z lázeòského mìsta se tak stalo mìsto pøipravené k boji. Protitankové
zátarasy byly vybudovány v ulici Pod Doubravkou a proti Èervenému
kostelu v Trnovanech. Barikády pak vyrostly na Zámeckém námìstí,
v Zelené, Dubské a Pražské ulici. Poèátkem kvìtna sovìtské bombardování
znièilo èást židovské ètvrti. V ulici Na Hrázi byly postaveny tanky obsazené
pøíslušníky SS, kteøí støíleli do domù, kde byly vyvìšovány bílé vlajky
a prostìradla. Pøíslušníci SS pak vyvlékali jejich obyvatele a støíleli je jako
zrádce. V Trnovanech se ustanovila pohotovostní èeta z èeských obèanù
a antifašistù o síle 200 mužù, kteøí bojovali proti nìmeckým tankùm
blížícím se od Ústí nad Labem. Zároveò pak v Trnovanech obsadili úøad i
policejní stanici a zabránili vyrabování skladu v Zemské ulici. Odpoledne
kolem 16. hodiny 8. kvìtna se v budovì teplického okresního soudu sešlo
29 èeských obèanù z Teplic, Øetenic a Trnovan a ustanovili revoluèní
národní výbor v èele s Bohumilem Lámošem. Naveèer pak Teplicemi
projely první tanky Rudé armády smìrem na Prahu. Následujícího dne
dorazily ruské tankové jednotky pod vedením Ivana Sergejevièe Vagonova
do Teplic a vojensky je obsadily.

® Exhumace hromadného hrobu pochodu smrti ve Fojtovicích, kde bylo na
konci dubna 1945 ubito pøes padesát vìzòù doposud neznámého
koncentraèního tábora. Dnes jsou pohøbeni na høbitovì ve Fojtovicích.

Mgr. Jindøich Zajíc
© Regionální muzeum vTeplicích, p.o.

Podobnì napjatá atmosféra jako v Teplicích vládla i v nedalekém Duchcovì, pøes
jehož území ustupovaly jednotky nìmecké armády smìrem k Žatci do
amerického zajetí. Již veèer 7. kvìtna nenastoupily do okolních dolù ke sfárání
noèní smìny v oèekávání následujících událostí. Po Duchcovì byly distribuovány
národní vlajky a letáky, které byly v pøedstihu
pøipraveny pøedevším Josefem Skalníkem a Vladislavem Koláttorem. Josef
Skalník byl také zvolen pøedsedou duchcovského národního výboru, zatímco
pøedsedou okresního národního výboru se stal František Dientsbier. Ráno
8. kvìtna došlo ze strany národního výboru k obsazení policejní stanice, pošty
a správy mìsta. Pøevzato bylo také nádraží a úøad zemského rady, který sídlil na
zámku. V domì U Slunce byla zbudována provizorní kuchyò pro osvoboditele. Ti
do Duchcova vstoupili v odpoledních hodinách. Bez vìtších obtíží znièili zátarasy
z odstavených vozidel na køižovatce Osecké a Teplické ulice a následnì
pokraèovali dále. Definitivnì byl Duchcov obsazen Rudou armádou následující
den, kdy také došlo ke støelbì do oslavujících vojákù na dnešním námìstí
Republiky. Jako domnìlé stanovištì nepøátel byl ostøelován kostel Zvìstování
Panny Marie. Kostel byl poškozen výstøely a jeho interiér byl zapálen. Od støechy
kostela pøešel požár i na støechu zámku, kde shoøela øada historických
písemností. Požár byl uhašen až v pozdních veèerních hodinách.

Václav Kubec, pøíslušník Stráže národního výboru v Sobìchlebech, která byla
pøedchùdcem revoluèní gard, jejíž pøíslušníci mìli zajistit bezpeènost na osvobozeném území a mìli být oporou národních výborù a pozdìji správních komisí.
Èasto však docházelo z jejich strany k rabování zabaveného majetku, a svévolnému mstivému chování na nìmeckém obyvatelstvu. Snahou proto bylo rychle
tyto ozbrojené strážní jednotky nahradit bìžnou policejní silou, což se plnì
podaøilo až v èervenci 1945, kdy byly nahrazeny Sbory národní bezpeènosti.
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Èlenové Národního výboru v Trnovanech v kvìtnu 1945. 1 Ladislav Kovaøík, velitel
pohotovostní roty; 2 Josef Januška (zemøel na tuberkulózu v Trnovanech); 3 Karel
Strohschneider, pøedseda (zemøel v Liberci v roce 1968); 4 Walter Müller,
antifašista (vystìhoval se do Rakouska); 5 Jan Marek, místopøedseda národního
výboru, pak pracovník MìNV Teplice.

Vojenský velitel sovìtské posádky v Duchcovì, major N. P. Ivancov.

Vojenskývelitel sovìtské posádky v Duchcovì, major N. P. Ivancov.

Oslava osvobození konaná dne 13. 5. 1945 v Duchcovì. Vpøedu v prùvodu kráèí
pøíslušníci revoluèní gardy. Za nimi pak osvobození jugoslávští zajatci.

Vojáci sovìtské armády v Sobìchlebech v kvìtnu 1945.

Sovìtský voják a jugoslávský zajatec po osvobození Duchcova, kvìten 1945.

Sovìtské tanky projíždìjící
obcí Sobìchleby na Teplicku v kvìtnu 1945.
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Krátce po skonèení války bylo zapotøebí organizaènì zajistit chod celého
regionu. V prvních dnech po osvobození vznikaly na celém území Teplicka
tzv. národní výbory a od poèátku èervna správní komise, které národní
výbory nahradily. Národní výbory nebyly ustanoveny pouze ve vesnicích,
kde nebyl dostatek èeského obyvatelstva. Nìkteré horské vesnice byly
úplnì vylidnìny a nebylo tak možné zde ustanovit jakoukoliv formu správy.
Na èleny národních výborù èekalo hned nìkolik hlavních úkolù. Mezi ty
nejdùležitìjší patøilo zásobování a jeho, pokud možno, hladký prùbìh.
Dalším problém pøedstavovali váleèní zajatci z pracovních táborù
a v neposlední øadì samotní nìmeètí obyvatelé a zajištìní bezpeènosti na
celém území. Zprvu s udržením poøádku pomáhalo také sovìtské vojenské
velení jednotlivých mìst. V Teplicích na postu vojenského velitele vystøídal
majora Medžerinskijho major Potìmin, který byl v Teplicích velice
oblíbený. Zahynul však pøi autonehodì cestou na vojenské velitelství
v Praze. Památku na nìj uctili tepliètí obèané pojmenováním ulice, jehož
jméno nese dodnes.
Nejpalèivìjším problémem bylo zpoèátku bezpochyby zásobování, které
stále vázlo a to vèetnì distribuce spojenecké pomoci UNRA. V tomto
ohledu nepomáhal ani pøídìlový systém stále založený na potravinových
lístcích. Ceny potravin byly vyšší než v Praze, což umožòovalo rozvoj
èerného trhu s potravinami a nedostatkovým zbožím.
Na území celého Teplicka chybìli èlenové bezpeènostních sborù. V prvních
dnech po osvobození tuto funkci zastávali tzv. revoluèní gardy, jejichž
poznávacím znamením byly textilní pásky na rukou s písmeny „RG“. Jejich
èinnost byla problematická a èasto u nich docházelo k vyøizování osobních
úètù s nìmeckým obyvatelstvem a rozkrádání zabaveného majetku. Jejich
existence byla rychle ukonèována po celé zemi se snahou nahradit je
stálým bezpeènostním sborem. Hlídkovou službu pomáhali mimo tìchto
jednotek udržovat také osvobození zajatci. V Duchcovì velel jednotkám
osvobozených srbských zajatcù poruèík Ludovít Sand. K zajištìní strážní
služby v Duchcovì pomohl také Vladimír Koláttor, který pøivezl z Loun
ètyøèlennou policejní stráž, která byla doplnìna o pøíslušníky hasièského
sboru z Hnidous (okres Kladno). Tato provizorní bezpeènostní situace byla
napravována v prùbìhu kvìtna, kdy do duchcovského okresu pøibylo
30 èetníkù z okresu Praha-venkov, kteøí zajistili strážní službu na
Duchcovsku.
Jedním z hlavních problémù se stal osud nìmeckého obyvatelstva a to
zvláštì ve vztahu k zachování prùmyslové produkce regionu. Velká èást
starousedlíkù opustila své domovy již pøed samotným koncem války ve
strachu z blížící se Rudé armády. Na pøelomu dubna a kvìtna také stoupal
poèet sebevražd u nìmeckých obyvatel ve strachu z nastávající situace.
Zbylé obyvatelstvo, kromì antifašistù a lidí dùležitých pro národní
hospodáøství bylo postupnì dopravováno do internaèních táborù
zbudovaných èasto na místech pùvodních zajateckých táborù a táborù pro
nucenì nasazené. Takto internovaní nìmeètí obyvatelé byli pøidìleni na
práci do podnikù dolù a živností k nuceným pracím a následnì odsunuti.
První fáze tzv. divokých odsunù probíhala po železnici a pìšky smìrem
k nìmecké hranici hned v kvìtnu a èervnu 1945. Z Duchcova byla využita
trasa pìšího odsunu Duchcov - Osek - Dlouhá Louka - Fláje - Èeský Jiøetín.
Transporty s nìmeckými obyvateli byly organizovány až do roku 1946, kdy
došlo k vysídlení vìtšiny nìmecky mluvícího obyvatelstva. K paradoxní
situaci docházelo v horských oblastech, kde v období skliznì nemìl kdo
pracovat na osetých polích, jelikož osidlování v tìchto oblastech probíhalo
pomaleji. Úrodu tak sklízeli samotní Nìmci, kteøí pøebývali ještì nìkolik
týdnù kousek za státní hranicí a za skromný pøídìl tak sklidili vlastní úrodu.
Odsunem nìmecky mluvícího obyvatelstva, které bylo vyústìním
tragických událostí II. svìtové války, došlo k nevratnému narušení po
generace utváøené kontinuity obyvatel s regionem a krajinou. S následky
tohoto procesu se region potýká dodnes.

Nìmecky hovoøící obyvatele nahradili Èeši, kteøí byli nuceni opustit region v roce
1938, stejnì jako noví dosídlenci ze støedních Èech, Slovenska
i dalších koutù republiky. Teplice vykazovaly dostatek bytù, ovšem øada
z nich údajnì nevyhovovala novým žadatelùm a tak nebyly obsazeny, i když
žadatelù o nové byty byl pøebytek. Øada objektù tak chátrala a byly následnì
strženy, což nenávratnì poškodilo Teplice, stejnì jako novodobá pováleèná
výstavba.
Národní výbory se snažily krátce po ukonèení války zprovoznit rovnìž školy a to
zejména kvùli novì pøíchozím obyvatelùm, stejnì jako kvùli Èechùm, kteøí
v regionu zùstali, ale nemìli možnost výuky ve svém mateøském jazyce. Øada škol
byla otvírána ještì v èervnu roku 1945 povìtšinou v budovách nìmeckých škol,
ale také ve školách, které byly stavìny pøed válkou pro èeské menšinové školy.
V prùbìhu školního roku 1946/1947 se tak podaøilo plnì konsolidovat stav
školství v regionu.
Pováleèná doba se nesla ve znamení soupeøení o moc pøedevším mezi zbylými
stranami zastoupenými v Národní frontì. Na severu Èech se jednalo pøevážnì
o komunisty, sociální demokraty a národní socialisty. Do samotného února 1948
se komunistùm nepodaøilo ovládnout celý okres i pøes rozsáhlé agitaèní akce
v podnicích a na dolech. Boj o moc probíhal soubìžnì se snahou upevnit pozice
státu v prùmyslovì strategickém regionu, ale snaha o zajištìní plynulého provozu
podnikù a dolù, které byly bytostnì dùležité pro chod celého státu byla prozatím
pøednìjší.
Ukonèením druhé svìtové války a osvobozením Teplicka zaèala nová éra, která
byla euforická, pøekotná a osudová. Stejnì jako v ostatních pohranièních
oblastech došlo i zde k vykoøenìní spoleènosti a k jejímu odlouèení od
generacemi utváøeného vztahu èlovìka a krajiny. Jizvy zpùsobené tímto
procesem jsou na Teplicku patrné dodnes, pouze stìží se hojí místa po znièených
vesnicích, opuštìných sídlech, zarostlých polích a pùvodním obyvatelstvu. Naším
cílem by mìlo být snažit se obnovit kulturní dìdictví, které pøežilo, a které je
souèástí našeho regionu jako memento pøipomínající bohatou historii Teplicka,
ale zároveò nezapomenout na útrapy jaké tato válka zpùsobila.

 Nìmeètí obyvatelé byli po internaci ve sbìrných táborech pøiøazeni na rùzné
práce v podnicích, dolech, živnostech i na odklízení váleèných škod. Na fotografii
je zachycena exhumace mrtvých z pochodu smrti v Bohosudovì. Ukládání
mrtvých do rakví mìli za úkol nìmeètí internovaní obyvatelé Krupky
a Bohosudova.
¬ Repatriace jugoslávských váleèných zajatcù na duchcovském nádraží.
Mgr. Jindøich Zajíc
© Regionální muzeum vTeplicích, p.o.

Virtuální výstava k 75. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
V. Pováleèné Teplicko

Prùvod dìtí s rodièi v èervenci 1945 v Hostomicích. Dìvèátka jsou zèásti obleèena v
národních krojích jako projev národního uvìdomìní. Na domech jsou patrné
následky po odstranìní nìmeckých nápisù nad obchody.

Slavnostní otevøení mìšanské školy v Trnovanech. U øeènického pultu èlen
správní komise Jan Marek.

Slavnostní prùvod k volbì národního výboru v kvìtnu 1945 v Hostomicích. V èele
prùvodu jdou èlenové revoluèní gardy s èásteènì ukoøistìnými uniformami
Wermachtu.

Tribuna v Hostomicích, kde došlo k volbì èlenù národního výboru. Volba probíhala
aklamací. Pøedsedou byl zvolen èlen KSÈ Václav Pokorný, který pøednáší svùj
projev. Na tribunì jsou portréty J. V. Stalina a dr. E. Beneše s nápisy: „A žije Rudá
armáda. A žije maršál Stalin a prezident dr. Beneš.“ Tyto nápisy byly hojnì
využívány i v následujících mìsících a nejlépe odrážejí atmosféru pováleèného
období.
® Pohøeb J. Šandy, èlena dobrovolné roty Stráže národního výboru
v Sobìchlebech. Byl zastøelen nešastnou náhodou. Nad hrobem øeèní èlen
národního výboru Jan Marek.

