se postupem let vyvázaly a začaly budovat svoje malé funkční
hospodářství, čímž navázaly na předválečnou zemědělskou tradici v Albeřicích. Chovaly krávy, prasata a slepice a obstarávaly
překrásnou zeleninovou a květinovou zahradu, která je spolu se
zvířectvem a sběrem lesních plodů z velké části zásobila. V 80.
letech jezdil do Charitního domova trávit část své dovolené i arcibiskup kardinál Tomášek.

K dalšímu zastavení je nedaleko, pokračujte dál vzhůru po silnici, po
několika desítkách metrů minete po levé straně dům U tří meluzín,
a hned za ním je dům čp. 42 s červenou střechou. Naproti přes silnici
stojí hotel Vápenka.

8

Dalším zastavením je hned následující číslo popisné, dům trochu
výše ve stráni na stejné straně silnice jako je bývalá škola.

6

Dolní Albeřice čp. 2
vyhnání do pohraničí po r. 1948

Hospodářské stavení od počátku století až do druhé světové války patřilo jednomu z nejbohatších sedláků Josefu Reissovi, který
mimochodem nechal na počátku století v nejvyšším bodě svého
pozemku u lesa postavit z vděku poutní kapličku. Po vysídlení
Josefa Reisse a jeho rodiny připadl dům Státnímu statku. Pravděpodobně už v 50. letech byla na práci ve Státním statku nasazena „kulacká“ rodina Svejkovských, kteří se jako tzv. „vesničtí
boháči“ zde měli naučit tvrdě pracovat. Bydlení našli v této selské usedlosti. Svejkovští v Albeřicích působili několik dlouhých
let a intenzivně se zapsali do paměti místních, až se jim podařilo
vrátit se zpět domů. V 70. letech přikoupily dům řádové sestry
a tím rozšířily své vzkvétající hospodářství.
Po několika metrech vzhůru po albeřické silnici se ocitnete v Horních
Albeřicích, aniž by vás upozornila cedule, pokračujte dál zhruba jeden kilometr, budovu bývalé celnice po levé straně silnice nemůžete
minout.

vyhnání němců v roce 1945
„Pro nás přišel den vysídlení 12. listopadu 1946, máma navařila
kávu a pohostila sousedy, kteří se u nás před vysídlením shromáždili, rozloučili jsme se zvířaty ve stáji (jak jsme se později dozvěděli, zůstal náš kůň ve stáji ještě týden nezaopatřen), než jsme dům
opustili, vykropila máma všechny místnosti svěcenou vodou a popřála novým obyvatelům všechno dobré. Poté jsme byli naloženi na
náklaďáky a přišli jsme do sběrného tábora (továrny), po důkladné
prohlídce lidí i zavazadel jsme byli po několika dnech nastrkáni po
třiceti lidech i se zavazadly do dobytčího vagónu. Před námi byla
nejistá budoucnost. Nejhorší byla sanitární zařízení. Uprostřed
vagónu stál jeden kýbl a do něj museli všichni vykonávat potřebu.
Vlak měl 40 vagónů, jeli jsme přes Prahu a po delší cestě a čekání na
odstavných kolejích jsme dorazili do Furth im Walde.“
Tak vzpomínala na vysídlení Christl, vnučka Alberta Plechatsche, která se v roce 1934 v tomto domě narodila.
Od čp. 42 po silnici pokračujte směrem nahoru, před budkou KRNAP odbočte přes potok do leva a po několika metrech uvidíte po
pravé straně polní cesty zarostlý dům.
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Budova Celní expositury
a oddělení Finanční stráže
v Horních Albeřicích čp. 48
vyhnání Čechů

Budova čp. 48 v Horních Albeřicích byla postavena pro úřední
účely v roce 1844, rok po té, co vznikla rakouská finanční stráž.
Budova byla umístěna u Celní cesty, která vedla a stále vede ke
státní hranici. Finanční stráž v roce 1918 plynule přešla pod ministerstvo financí nástupnické Československé republiky. V Horních Albeřicích sídlilo tzv. oddělení Finanční stráže. Finanční
stráž měla za úkol zejména hlídat hranice před pašeráky.Po roce
1918 došlo k postupné personální výměně – německy mluvící finance nahradili zejména čeští legionáři.
Na albeřických tancovačkách vyhrávala kapela, do které se
aktivně zapojovali i jediní čeští obyvatelé Albeřic – příslušníci
finanční stráže, mezi nimiž vynikal velitel družstva Stráže obrany státu vrchní respicient Bohumil Černý, který vzpomínal na
události roku 1938, kdy bylo soužití českých financů a německých starousedlíků narušeno. Po vyhlášení tzv. malé mobilizace
zaujalo družstvo 21. 5. 1938 stanoviště poblíž kóty 932, asi 1
km od budovy čp. 48. Družstvo setrvávalo v pohotovosti až do
zářijové mobilizace. V září docházelo k drobným incidentům,
ale nikdo nebyl zraněn. V druhé polovině září dostal velitel
výhružku od Sudetoněmeckých Freikorps, že vyhodí budovu
finanční stráže do vzduchu, družstvo SOS zaujalo obranně–
útočnou pozici a vzkázalo Freikorps, že až budou nuceni opustit pozice, vyhodí budovu do povětří sami. K tomu však nakonec nedošlo. Albeřické družstvo SOS opustilo svou pozici 9.
října 1938 na základě rozkazu nadřízených orgánů a přesunulo
se do Pecky. Budova finanční stráže byla znovu obsazena českými financi v čele s Bohumilem Černým až 21. května 1945.

Horní Albeřice 42,
hokynářství pana Plechatsche

Horní Albeřice,
hospoda Franze Taslera
vyhnání němců v roce 1945

O spletité a pohnuté době si můžeme udělat obrázek podle osudů
tří sourozenců z rodiny Taslerových z Dolní Malé Úpy:
Franz Tasler se do Horních Albeřic přiženil – vzal si Annu Plechatsch z čp. 42, kde bylo naše předchozí zastavení, a kde její
otec, bývalý starosta obce a předseda spolku dobrovolných hasičů Albert Plechatsch, provozoval obchod se smíšeným zbožím.
V průběhu 30. let se Taslerovi přestěhovali do sousedního domu,
kde si otevřeli hospodskou živnost. Franz Tasler se později stal
jedním z devíti hornoalbeřických členů NSDAP. Za členství
v NSDAP nebyl souzen, avšak s manželkou a dětmi byl vysídlen
posledním transportem z okresu Trutnov, který byl vypraven 16.
listopadu 1946 přes Furth im Walde do západní okupační zóny.
Někdy na počátku listopadu dostala rodina Tasler předvolání do
transportu, odevzdala dobytek a klíče od domu a pravděpodobně se 12. listopadu, v den svozu hornolabeřických do sběrného
střediska, stavila u manželčiny rodiny Plechatsch na poslední
albeřický šálek kávy.
Sestra Franze Taslera se rovněž do Albeřic přivdala – vzala si
dozorce finanční stráže Josefa Střihavku, působícího v Horních
Albeřicích, který byl v r.1927 převelen do Libně.
Franzův bratr Johann Tasler, hospodský na Sokolích boudách,
byl starostou v Dolní Malé Úpě. I on vstoupil do NSDAP a pravděpodobně byl zapleten do známé kauzy přepadení celnice na
Pomezních Boudách, při kterém došlo k úmrtí dvou českých
financů. K ubití jednoho z nich mělo dojít přímo v jeho hospodě. Johannova aktivní role v celém incidentu je však dle jednoho
českého pamětníka sporná. Johann byl nicméně v létě roku 1945
českou správní mocí v důsledku podezření v Horní Malé Úpě poblíž celnice s několika dalšími popraven.

Nyní můžete, máte-li s sebou klíče, navštívit muzeum Vápenka,
které se nachází několik metrů za budkou KRNAP směrem nahoru
po silnici po pravé straně a pak se vrátit k budově bývalé celnice.
Pokud do muzea nejdete, vydejte se rovnou od celnice doprava po
červené turistické značce po Celní cestě do kopce směrem do Polska
.Těsně před hraničním přechodem si všimněte vlevo kamenných
božích muk.

10

Celní cesta,
zemská cesta z Čech do Slezska,
z Horních Albeřic do Niedamirowa,
kamenná boží muka

žovatku, kdy rovně je značen Trutnov a vpravo Rudník a Hostinné,
zde odbočíte směrem na Hostinné, ale po několika metrech odbočíte doleva a zanoříte se po tzv. staré silnici do druhé části Mladých
Buků, cca po 1, 5 km uvidíte vpravo rozsáhlý tovární komplex Barvy
laky Hostivař.
Jedete-li od Žacléře, projeďte obcí Babí, za železničním přejezdem je
vpravo první odbočka na Pec, vy odbočte až druhou odbočkou vpravo
na silnici do Mladých Buků, po levé straně silnice v obci uvidíte rozsáhlý tovární komplex Barvy laky Hostivař.

B

vyhnání kvůli víře
Dodnes tato unikátně zachovaná část staré zemské cesty přes
hranici do Slezska (dnes Polsko) mohla po roce 1620 sloužit
stovkám náboženských exulantů, kteří se rozhodli následovat
víru a opustit své domovy. Tudy mohli maršovští farníci s farářem utíkat do Slezska, kde chtěli svobodně pěstovat luteránskou víru a tudy mohli ze Slezska tajně přicházet luteránští
kněží do východních Krkonoš. Památník s kalichem nacházející se na české straně několik desítek metrů od zemské hranice
s největší pravděpodobností však na náboženské exulanty neodkazuje. Na německy popsaném památníku je sice vyobrazen
kalich, ale donedávna ho ještě zdobil ukřižovaný Ježíš Kristus.
Nehledě na to, že luteráni symbol kalicha nepoužívali. Na co
přesně krásná poutní sakrální památka poukazuje, je předmětem historického bádaní. Na samotné zemské hranici si uvědomíte, že politická hranice zde kopíruje hranici geografickou.
Kolik vyhnaných lidí muselo v historii přes tuto hranici přejít,
dnes už asi nezjistíme.
Máte-li chuť pokračovat v cestě dál, sejděte od hranice po žluté značce do polského Niedamirowa. První dům na začátku obce je Parada –
Dům tří kultur, místo, kde se na kulturních a uměleckých akcích dnes
setkávají lidé z Polska, Česka a Německa. Z centra Niedamirowa se
můžete vydat doprava směrem k české obci Bobr, před Bobrem se dát
po polské značené cestě vedoucí po hranici do leva až po zhruba dvou
kilometrech dojdete k dalšímu zastavení na Růžovém paloučku. Zde
doporučujeme použít turistické či cykloturistické mapy k naplánování cesty zpět.

Doporučená místa
A

Růžový palouček
vyhnání kvůli víře

V úvodu naší cesty jsme hovořili, vzhledem k regionu kde se nacházíme, o německy mluvících luteránech, kteří opouštěli Čechy kvůli víře. Nicméně i na samé hranici východních Krkonoš
potkáváme ve vypjaté době pobělohorské skupinu českých exulantů z Jednoty bratrské v čele s Janem Amosem Komenským.
Místu, kudy měl 4. února 1628 opustit kvůli víře svou vlast na
cestě do Lešna kněz, spisovatel a pedagog Komenský, poslední
biskup Jednoty bratrské, se říká Růžový palouček a nachází se
kousek od zemské hranice na katastru obce Černá Voda. Komenského pamětní deska zde byla slavnostně odhalena k třístému výročí myslitelova úmrtí v roce 1970. Autorem pamětní
desky s působivým profilem Jana Amose je sochař Ladislav Zívr.
Rozhodnete-li se navštívit další doporučené místo, jeďte z Horního
Maršova, přes Svobodu nad Úpou a Mladé Buky (první část) na kři-

„Pak přišlo to, že i my jsme byli vysídleni, byli jsme ale sbalení, takže nás odsun nezaskočil nepřipravené. Věděli jsme, že si můžeme
zabalit 40 až 50 kg. Sbalili jsme si hodnotné věci, pokud nám ještě
nějaké zbyly a bylo povolené je odvézt. Vzít s sebou jsme nemohli
vkladní knížky, akcie a jiné podobné věci. Byli jsme 11. 11. nabráni
před domem, předtím jsme museli zabezpečit a nakrmit dobytek.
Pak jsme byli přepraveni do lágru v Mladých Bukách, kde jsme byli
prohledáni a za několik dní jsme byli naloženi do dobytčáků v Kalné Vodě, v každém vagónu bylo 30 lidí, muži, ženy, děti a kýbl na
potřebu pro všechny. A jeli jsme přes Prahu směr západ. Nevěděli
jsme, kam přijedeme. Z našich věcí jsme nemohli nakonec odvézt
nic kromě povlečení a ložního prádla.“

Okresní sběrné středisko Mladé Buky
(Vzpomínka Ericha Stumpfa, Dolní Albeřice)

vyhnání němců v roce 1945
Při Okresní správní komisi v Trutnově bylo 17. října 1945 zřízeno v bývalé textilní továrně Johann Faltise v Mladých Bukách
sběrné středisko pro celý okres. Střediskem prošla většina vysídlovaných obyvatel německé národnosti. Z tohoto sběrného
střediska bylo v rámci tzv. mezinárodně schváleného vysídlení
vypraveno dvacet pět transportů. Celkově tak bylo odtud vysídleno zhruba 30 000 lidí. Sběrné středisko Mladé Buky bylo
zrušeno na jaře roku 1947, kdy už bylo jasné, že díky nevůli
spojenců přijímat do zničeného a vyhladovělého Německa další
uprchlíky, nebudou hromadné transfery obnoveny.
„Rodina byla vyzvána, aby si sbalila zavazadlo do 50 kg, sraz byl
v Maršově IV. Proběhlo smutné rozloučení s příbuznými, sousedy
a přáteli. Sbalili jsme si osobní věci, oblečení, peřiny, fotky, moje
hračky a školní brašnu. Přišli jsme do sběrného tábora, bývalé
továrny v Mladých Bukách. Tam byly ubytovány stovky uprchlíků na palandách. Po několika dnech byly přistaveny dobytčáky
a byli jsme odtransportováni na hranici. Tam se vlak zastavil,
byli jsme v Německu. V ten moment jsme všichni zahodili bílé
pásky s nápisem N. Dál jsme pokračovali do sběrného tábora
a odtud jsme byli přidělováni do okolí. Nás, rodinu s pěti dětmi,
nikdo nechtěl. Bylo to velmi tragické.“
(vzpomínka Gertrud Eitner z Dolních Lysečin)
Návštěvu třetího doporučeného místa je vhodné dobré spojit s návštěvou předchozího místa v Mladých Bukách..Pokračujte dále po
staré mladobucké silnici až se napojíte na hlavní silnici Pec pod
Sněžkou – Trutnov a odbočte doleva – zpět směrem na Horní Maršov, sledujte pravou stranu silnice a odbočte doprava za ukazatelem
Paliva Bernat. A jste u vlakové zastávky Kalná Voda.
Jedete-li od Žacléře, projeďte obcí Babí a hned za železničním přejezdem odbočte vpravo na Pec. Záhy uvidíte po pravé straně ukazatel Paliva Bernat, za ním odbočte doprava k vlakové zastávce Kalná
Voda.

C

Kalná Voda, vlaková zastávka
vyhnání němců v roce 1945

Vlaková zastávka Kalná Voda na trati Svoboda nad Úpou – Trutnov je stále v provozu. Dnes je tato zastávka vzhledem ke svému
umístění mimo obytnou zónu nejméně využívaná z celé trasy, ale
v roce 1946 doslova praskala ve švech. Z Kalné Vody bylo vypraveno všech 25 tzv. mezinárodně schválených transportů z okresu
Trutnov a 4 antifašistické transporty. Do vlaků zde na svou cestu za nejistou budoucností ve válkou zničeném Německu, které
přetékalo uprchlíky, nastoupilo přes 30 000 obyvatel německé
národnosti.

cesta
vyhnaných

C

esta vyhnaných vás provedla zajímavými místy, která často nejsou vyznačena na turistických mapách, nahlédli jste
do různých časových období spojených s pohnutými osudy vyhnaných obyvatel a poznali jste několik osobních příběhů
lidí, kterých se nucená změna týkala. Někdy museli měnit státy,
jazykové prostředí, byli nuceni opouštět své kořeny, příbuzné
a známé a často i své majetky. Doufáme, že vás cesta vyhnaných
inspirovala, a že budete mít zájem si o tématu vyhledávat další
informace.



Návštěvnické centrum DOTEK

Pokud jste vyplňovali badatelský list a chcete se dozvědět
veškerá správná řešení, zastavte se v návštěvnickém centru. Také
zde, prosím, vraťte zapůjčené pomůcky.
Budeme rádi, když se podělíte o své zážitky, fotografie či připomínky k Cestě vyhnaných a vyrazíte zase někdy na jinou naši tematickou cestu.
Text zpracovala Tamara Nováková, editorsky se podílela Hana
Kulichová
DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury,
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
sever-hm@ekologickavychova.cz, 739 203 205
www.sever.ekologickavychova.cz/dotek
V textu byly použity informace z těchto zdrojů:
– Tamara Nováková: Místo krávy psací stroj, diplomová práce,
Praha 2009.
– Tamara Nováková: Odraz politického dění za první a druhé
Československé republiky v každodennosti albeřicko-lysečinského
údolí, in: Krkonoše a Jizerské hory č. 5/2012 a č. 6/2012.
– Louda, J.: Evangelící, in: Flousek, J; Hartmannová, O; Štura, J;
Potocki, J. (ed): Krkonoše – Příroda. Historie. Život., str. 531-533,
Baset, Praha 2007.
– Luštinec, J., Louda, J.: Katolická církev, J; Hartmannová, O;
Štursa, J; Potocki, J. (ed): Krkonoše – Příroda. Historie. Život.,
str. 523-530, Baset, Praha 2007.
– Mach, D.; Rennerová, E.: Historie Žacléřska,
učební pomůcka k výuce regionální historie, str. 17–18, Žacléř
– Archiv Tamary Novákové (fotografie a vzpomínky pamětníků)
– Archiv Pavla Peciny (fotografie)
– Archiv Ericha Stumpfa (fotografie)
– www.cs.wikipedie.org
– www.de.wikipedie.org
– www.marschendorfer.de
– www.zacler.cz
– www.veselyvylet.cz

Projekt Cesty přes hranice CZ.3.22/3.3.02/13.03710 byl spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

M

ilí návštěvníci, tato cesta vás provede místy v Maršově
a okolí, která museli lidé v různých dobách opustit nebo
do nich naopak nuceně vstoupit, ať už to bylo z důvodů
náboženských v první polovině 17. století po bitvě na Bílé hoře,
z politických po anexi českého pohraničí v roce 1938 Německou
říší, po skončení druhé světové války v letech 1945–1946 v důsledku tzv. kolektivní viny československých obyvatel německé
národnosti a dále po únoru 1948.
Doporučujeme vzít si s sebou badatelský list a půjčit si v návštěvnickém centru DOTEK v Horním Maršově příslušné pomůcky
k bádání. Cesta bude zábavnější.
Délka trasy: Trasa z Horního Maršova na hraniční přechod
nad Horními Albeřicemi 6,5 km. (přechod Horní Albeřice
– Niedamirow 2,3 km, Niedamirow – Růžový palouček
5 km). A k tomu samozřejmě kilometry na zpáteční cestu.
Čas: 2,5 hodiny pěší chůze, s prodloužením až na Růžový
palouček 4,5 hodiny, k tomu připočítejte čas na zpáteční
cestu.
Náročnost trasy: základní trasu Horní Maršov – přechod
Horní Albeřice lze ujít pěšky či na kole, trasa není náročná,
větší část vede po silnici. Případné prodloužení přes
Niedamirow na Růžový palouček (pokud nejedete na kole)
vyžaduje zdatnější chodce.
Věková skupina pro badatelské úkoly:
Pro děti od 12 let a dospělé.

Základní trasa cesty vyhnaných vede od návštěvnického centra
DOTEK, přes Horní Maršov, Dolní Albeřice až k hraničnímu
přechodu do Polska nad Horními Albeřicemi. Trasa není okružní – Od hrance se můžete vrátit zpět do Maršova stejnou cestou
nebo si k návratu vybrat některou z navazujících turistických
cest. Doporučujeme při návštěvě Horních Albeřic nevynechat
Muzeum Vápenka. Základní trasu si můžete prodloužit a sejít
do polské obce Niedamirow a odtud přes další hraniční přechod
Bobr dojít až na Růžový palouček u Černé Vody (viz doporučené
místo A) nebo se na Růžový palouček vypravit někdy jindy – podobně si můžete udělat samostatnou výpravu do Mladých Buků
(místo B) či Kalné Vody (místo C).

Doporučení
Pro pěší je nejvhodnější základní trasa Horní Maršov – hraniční přechod Horní Albeřice (lze absolvovat i se sportovním kočárkem). Základní trasu s případným prodloužením na Růžový
palouček lze doporučit jen zdatnějším chodcům, trasu můžete
využít pro sportovní aktivity – běh do vrchu či nordicwalking.
Část trasy lze absolvovat i v zimě na běžkách či sněžnicích.Pro
cyklisty doporučujeme pojmout základní trasu včetně návštěvy
dalších doporučených míst jako jednodenní výlet (Horní Maršov – Horní Albeřice – Niedamirow – Růžový palouček – Žacléř – Babí – žel.st. Kalná Voda – Mladé Buky – Horní Maršov).
V úseku přechod Horní Albeřice – Niedamirow však budete
muset kolo vést.
Doporučená místa (A,B,C) můžete také navštívit jednotlivě
nebo je zařadit do svých dalších výletů.
Máte-li v plánu navštívit Muzeum Vápenka v Albeřicích, nezapomeňte si půjčit od něj klíče ve Veselém Výletu v Temném Dole
v Horním Maršově!

V následujících čtyřech odstavcích
se seznámíme s kontexty čtyř vyhnání, která se významně dotkly
Maršovska. Naneštěstí to nebyla
jediná vyhánění, za všechny, které
v naší stezce pomíjíme, zmiňme
alespoň, že i v Maršově žili před
válkou obyvatelé židovského původu, kteří byli vyhánění ze svých
domovů do ghett a koncentračních táborů, ze kterých se většina
nevrátila. Podle sčítání lidu z roku
1930 se k židovské národnosti hlásil v Maršově jeden člověk, to však
neznamená, že lidí židovského původu, které zasáhl holocaust, zde
nežilo víc.

Vyhnání kvůli víře
v období rekatolizace
po roce 1620
Víra hrála v pozdním středověku
a v novověku významnou roli v životě
většiny obyvatel. Ve východní části
Krkonoš, která byla obydlena převážně německy mluvícími obyvateli,
se v 15. století husitství příliš neujalo
a až do luteránské reformace v 16.
století zůstávala tato část hor převážně katolická. Luteránství se ve východních Krkonoších rozšířilo mimo
jiné díky blízkosti německého Slezska, s kterým měli lidé z české strany
hor úzké vztahy. Během jednoho staletí zapustil protestantismus ve východních Krkonoších pevně své kořeny. V roce 1620 prohrály nekatolické
stavy bitvu na Bílé hoře a v českých zemích začíná rekatolizace. Jen tři roky
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Renesanční kostel
Nanebevzetí panny Marie
vyhnání kvůli víře

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jedinou renesanční sakrální
památkou východních Krkonoš. Malý dřevěný kostelík z roku
1568 nahradila v roce 1608 na svou dobu velkolepá stavba kamenného kostela v renesančním stylu italského stavitele Carola
Valmadiho. Kostel i fara byly do r.1622 luteránské. V listopadu
1620 porazila císařská vojska nekatolické stavy na Bílé hoře
a v roce 1622 Maršov jako součást konfiskátu získali mocní katoličtí Trčkové z Lípy. V témže roce odchází z Maršova poslední
protestantský farář Zacharias Schmidt s nejvěrnějšími farníky,
většina z nich prchla do Slezska. V roce 1624 začíná platit zákaz
protestantských bohoslužeb. Farnost zůstala šest let neobsazena, poté sem byl dosazen katolický jezuitský mnich Petr Bonaventura a postupně přizpůsobil kostel i věřící svému pojetí víry.
Vyjdete-li z kostela po schodech, dejte se pod schody po pěšině směrem doleva k velkému stromu. Pod ním se nachází pomník zavražděným.

Vyhnání Čechů po záboru
pohraničí Německou říší
na podzim 1938,
změna státních hranic
Vyhnání obyvatel české národnosti
z okupovaného pohraničí se uskutečnilo na podzim roku 1938 po přijetí
Mnichovské dohody, jejímž hlavním
bodem bylo postoupení pohraničí
Československé republiky fašistickému Německu. V důsledku územ-

Hřbitov u kostela v Horním Maršově,
Pomník se jmény zavražděných Němců v roce 1945
vyhnání němců v roce 1945

V návštěvnickém centru si půjčte klíče od kostela stojícího v areálu
hřbitova nad bývalou farou.
U každého zastavení je uvedeno, kterého ze čtyř kontextů vyhnání se zastavení týká. Barvy odpovídají barvám ve žlutém rámečku výše.

po prohrané bitvě museli nekatoličtí
duchovní opustit zemi. Svobodní věřící se mohli rozhodnout, zda doma
nechají svůj majetek a úřady a půjdou
za svou vírou do emigrace, nebo zda
úplně či pouze formálně konvertují
k vítěznému katolicismu a zůstanou
doma. Nesvobodní věřící, připoutaní
k půdě a pánovi nevolnictvím, také
v mnoha případech porušili feudální
zákony a prchli kvůli víře, v případě
Krkonoš nejčastěji do sousedního
Slezska. Ještě několik let po bitvě na
Bílé hoře přicházeli tajně ze Slezska
luteránští duchovní sloužit mše na
českou stranu hor. Rekatolizaci se
v naší části Krkonoš začalo dařit až
kolem poloviny 17. století. Katolická
církev zpočátku zápasila s nedostatkem kněží. Největší koncentrace tajných protestantů byla v Bolkově (dnes
součást obce Rudník). Náboženská
situace se začala uvolňovat až na
konci 18. století v důsledku josefínského tolerančního patentu, nicméně
protestantismus se už ve větší míře na
českou stranu hor nevrátil.

V létě 1945 docházelo na mnoha místech republiky k násilí na
obyvatelích německé národnosti. Nejčastějším projevem byly
popravy bez soudu. K několika takovým došlo i v okolí dnešního
Horního Maršova. Na tyto zavražděné osoby vzpomíná jednoduchý pomník s křížem se jmény zemřelých v německém jazyce,
který na hřbitově nechal zřídit před několika lety někdo z vysídlených. Zapamatujme si jméno Emma Brunnecker, o této paní
bude ještě řeč na zastavení č. 4.
Projděte přes novější část hřbitova, vyjděte brankou na louku a dojděte po luční cestičce do ulice Valmadiho, která jde souběžně s hlavní ulicí. Vpravo pod sebou na hlavní ulici uvidíte dvě prakticky stejné
budovy (mezi kostelem a poštou) stojící na vzdálenější straně maršovské hlavní ulice. Soustřeďme se zejména na tu horní, starší, která
před válkou hostila první stupeň základní školy, tzv. školu obecnou.
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Bývalá obecná škola
v Horním Maršově

ních změn byly vyhnány desetitisíce
obyvatel české národnosti, českých
a německých obyvatel židovského původu a německých antifašistů. Přijetí
Mnichovské dohody československou
vládou znamenalo, že odstoupená
pohraniční území se stala součástí
Německa a přestaly na nich existovat československé státní instituce
jako armáda, policie, politická správa, soudy, školy, dráhy, pošta, státní
lesy atd. V těchto institucích působily
předtím desetitisíce státních a veřejných zaměstnanců, s nimiž žily
desetitisíce rodinných příslušníků.
Ti se najednou ocitli na území cizího
státu a byli svými centrálami povoláváni zpět do vnitrozemí, na území
okleštěné Česko-Slovenské republiky.
Záleželo na situaci v konkrétním místě, na poměru národnostního složení,
na aktivitě místních vůdců Sudetoněmecké strany a dalších nacionalistických skupin, jak vyhnání probíhalo.
V okupovaném pohraničí zůstalo
několik set tisíc obyvatel české národnosti, zejména starousedlíků, zemědělců, kteří zde měli svoji půdu, ale
i dělníků a ostatních zaměstnanců.
Německo potřebovalo pracovní sily
a tak nepokračovalo v politice vyhánění. Na okupovaném území neexistovala žádná menšinová práva. Byla
zrušena většina českých škol, zmizel
český tisk, české kulturní a vzdělávací
instituce atd. Češi byli v okupovaném
pohraničí diskriminováni, ale až na
výjimky nebyli perzekvováni. Soudní okres Maršov patřil k jednomu
z okresů s výraznou převahou ně-

mecky mluvících obyvatel a to nejen
v rámci politického okresu Trutnov.
V obcích Suchý Důl, Dolní Albeřice
a Horní Lysečiny nežil podle sčítání
lidu z roku 1930 ani jeden obyvatel
české národnosti. V samotném Horním Maršově žilo podle stejného sčítání 1055 německy mluvících obyvatel a 74 česky mluvících obyvatel. (Pro
srovnání v roce 1910, před vznikem
Československa a příchodem českých
úředníků, to bylo 5 česky mluvících
na 995 německy mluvících.) Většina
z oněch sedmdesáti čtyř byli úředníci s rodinami, kteří do obce přišli až
po vzniku Československé republiky
v roce 1918. Jednalo se o poštovní
úředníky, učitele, četníky, členy finanční stráže, úředníky maršovského
okresního soudu aj.

Vyhnání československých
obyvatel německé
národnosti v letech
1945–1948
V květnu až srpnu 1945 se v československém pohraničí odehrálo tzv. mezinárodně neschválené vysídlování,
které nepodléhalo žádné mezinárodní kontrole a při kterém došlo k mnoha násilnostem. V tuto dobu část
obyvatel německé národnosti prchá
za hranice, část zůstává a vyčkává ve
svých domovech, část je internovaná
či vězněná, část nasazená na práci
a část už vysídlovaná. Do dění zásadním způsobem vstoupila v srpnu 1945
mezinárodní konference v Postupimi,
která řešila poválečné uspořádá-

rodnosti, česky z nich ale prakticky neuměl nikdo. Na to vzpomíná ve školní kronice učitel B. Stehlík: „S úsměvem vzpomínám,
jak jsem se narychlo učil německy, ale pracoval jsem. Výsledky
z počátku byly nepatrné – co jsem ve škole naučil, to děti do druhého dne zapomněly, neboť jakmile opustily třídu, hned mluvily
německy, ba i doma mluvily německy…..“
V roce 1934 se správcem české školy stal Václav Lukáš, který nám
v kronice obce zanechal počty žáků navštěvujících českou školu,
ve školním roce 1934/1935 to bylo 13 žáků, v roce 1935/36 10
žáků, v následujícím roce 16, v roce 1937/38 13 žáků a na počátku školního roku 1938/1939 pouhých 5 žáků. Sám učitel
Lukáš byl již 20. května 1938 odvolán k Stráži obrany státu, kde
setrval až do konce školního roku. Po podepsání Mnichovské
dohody koncem září 1938 byla česká škola uzavřena a otevřena
až v září 1945, kdy byla naopak německá škola zrušena a děti,
jejichž mateřštinou byla němčina, se musely přizpůsobit . (Žáci,
jejichž rodiny se ve 20. a 30. letech hlásily k německé národnosti,
se s češtinou, jakožto cizím jazykem, setkali až na vyšším stupni
základní školy, na tzv. měšťance. Česky se učily jeden školní rok.
Sejděte dolů na hlavní ulici až na Bertholdovo náměstí, z něj pokračujete po modré turistické značce směr Dolní Lysečiny a Albeřice. Po necelém kilometru od náměstí bude po vaší levé straně asfaltová odbočka
nahoru k lesu (těsně před odbočkou je půjčovna lyží). Zde se zastavte.

vyhnání Čechů
4

Česká menšinová škola začala působit v Maršově až v prosinci
1925. Po celou dobu své existence trpěla nedostatkem žactva.
Až do roku 1938 fungovala jako jednotřídka hostující v budově
německé obecné školy v bývalé tělocvičně na maršovské hlavní
třídě. V prvním školním roce navštěvovalo českou menšinovou
jednotřídku 11 žáků, z toho 5 české národnosti a 6 německé ná-

Cesta do Lysečin, u odbočky k lesu
vyhnání němců v roce 1945

Na pomníku na maršovském hřbitově je jméno Emma Brunnecker. Podle vzpomínek jednoho ze sousedů tato paní z Dolních Lysečin v mládí pracovala jako komorná v Anglii u nějakého prin-

ní Evropy. Na této konferenci bylo
schváleno i hromadné vysídlování
Němců z Československa. Až v prosinci 1945 schválila československá
vláda první směrnici k provádění soustavného odsunu. Nicméně staršími
a právně významnějšími podklady
pro soustavné vysídlování byly dekrety prezidenta republiky, ve kterých se
ovšem o vysídlování nehovoří. Antifašisté, lidé ze smíšených manželství,
specialisté a ti, kteří nepřijali říšské
občanství, mohli být z vysídlování
vyjmuti. Mezinárodně neschválené
i schválené vysídlování probíhalo
v gesci československých správních
úřadů.V roce 1946 vznikají sběrná
střediska po celém území republiky
a probíhá tzv. mezinárodně schválené
vysídlování,během něhož bylo odsunuto zhruba 2 165 000 lidí. Zhruba
300 000 osob německé národnosti
v Československu zůstalo. Československá vláda počítala s tím, že odsun
bude v roce 1947 obnoven, to se však
nestalo.Z politického okresu Trutnov
byly v roce 1945, tedy v rámci tzv.
mezinárodně neschváleného vysídlování vypraveny tři transporty. Mimo
to bylo v roce 1946 vypraveno několik
antifašistických transportů a v letech
1948–1950 došlo ještě k několika
menším „odsunům za účelem slučování rodin“ a vysídlování propuštěných vězňů. V roce 1948 bylo několik
set osob vysídleno do vnitrozemí,
většinou byli přiděleni na práci k sedlákům v okresech Hradec Králové,
Hořice a Jaroměř. Část takto vysídlených se ale vrátila domů do pohraničí.

Vyhnání po únoru 1948
Převzetí moci komunistickou stranou
v únoru 1948 odstartovalo mnoho
zásadních společensko-ekonomicko
-politických změn, které se mj. projevily rušením a perzekucí katolických
řádů a kolektivizací zemědělství.
Poúnorová kolektivizace navazovala
v první řadě na konfiskaci půdy obyvatel německé národnosti na základě
tzv. dekretů prezidenta republiky.
Zemědělské pozemky na Maršovsku
změnily své majitele zejména v souvislosti s poválečnými konfiskacemi
tzv. nepřátelského majetku a ve většině případů připadly státu. Vzhledem k úbytku obyvatelstva (vysídlení
Němců) a vzrůstajícím požadavkům
na socializaci a družstevnictví byla
z konfiskovaného půdního fondu
vyčleněna půda určená pro horská
pastvinářská družstva. Cílem pastvinářských družstev mělo být zvýšení
živočišné produkce a zároveň ušetření zemědělské síly. V r.1949 byla tato
družstva převedena na nově vzniklé
Státní statky. Ve vnitrozemí naopak
působilo mnoho soukromých zemědělců, mnozí z nich po únoru 1948 nuceně či dobrovolně vstupovali do JZD,
někteří byli označeni za tzv. kulaky
a byli perzekvováni, např. pracovním
nasazením v pohraničí, kde nuceně
pracovali pro Státní statky.
Do pohraničí byli po r. 1948 rovněž
nuceně přesídlováni a pracovně nasazeni řádoví bratři a sestry ze zrušených klášterů.
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ce, od něhož dostala na památku stříbrný revolver, který byl spíš
na ozdobu než střelnou zbraní. Hned v květnu 1945 prováděla
nová československá správa a její pomahači domovní prohlídky
u německých obyvatel. V rámci jedné z prohlídek našli revolver
u paní Brunnecker, zatkli ji a uvěznili v budově okresního soudu
v Maršově. Za držení zbraně hrozil obyvatelům německé národnosti podle tehdejšího úzu okamžitý trest smrti, nikdo z vykonavatelů se nezabýval tím, proč se u starší dámy zbraň nacházela.
Někde po levé straně silnice vedoucí z Maršova do Lysečin byla
sedmapadesátiletá paní zastřelena.
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Pokračujte po silnici až k rozcestí u penzionu Zvonička – modrá
značka vede vlevo do Horních Lysečin, vy se však dejte vpravo po
silnici do Dolních Albeřic. Přesně po 4 km od Betholdova náměstí
uvidíte po levé straně silnice velkou budovu bývalé dolnoalbeřické
školy s čp. 1.
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Bývalá německá škola,
Dolní Albeřice čp. 1
vyhnání do pohraničí po r. 1948

Řádové sestry různých řádů z celé republiky byly v 50. letech mj.
i v Krkonoších a blízkém okolí nasazovány na práce zejména
v textilním průmyslu, to se týkalo i Kongregace sester nejsvětější
svátosti, která měla svou centrálu v Českých Budějovicích, kde
řád působil v oblasti školství. Kongregace nakonec v roce 1958
zapustila kořeny na dlouhých 45 let v zdevastované budově bývalé německé obecné školy v Dolních Albeřicích výměnou za
výpomoc ve státním statku. Postupně zde sestry zřídily Charitní
domov pro přestálé spolusestry a podařilo se jim dům uzpůsobit
k obývání a zásadně stavebně upravit. Z práce pro Státní statek
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Popis trasy
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