13. 4. 2019 Tachov-Stará Knížecí Huť
Pojďte s námi trasou pochodu smrti vězňů konc. táborů
Transporty smrti byly apokalypsou závěru 2. světové války. V Evropě si vyžádaly
na 250 000 životů. Oběti a utrpení vězňů v transportech a pochodech smrti bylo
nezměrné. Přesto se na ně téměř zapomnělo. Situace na konci války byla
nepřehledná, nebezpečná. Mnohé hroby nebyly a nebudou už nikdy nalezeny. Další
jsou zapomenuty, nepopsány, téměř vždy beze jmen obětí. Trasy pěších pochodů
smrti jsou neoznačené. Je málo míst, kde jsou o nich informace.

Přidejte se k nám kdekoliv na trase, třeba jen na část pochodu.

Tachov

Tachov – Studánka – Lesná - Stará Knížecí Huť (23 km) Město Tachov drží smutný primát v
největším počtu obětí pochodů smrti. V tachovské Mohyle leží 232 obětí, které byly po válce
exhumované z hromadných hrobů z okolních obcí. Některé z nich projdeme – Lesná, Písařova
Vesce, Stará Knížecí Huť. Dojdeme pak k pomníku v urnovém háji na bývalém novém židovském
hřbitově. Je tady největší masový hrob v ČR, bylo zde upáleno na 600 obětí. Kolem 400 mrtvol
vězňů bylo přivezeno 13. 4. 1945 transportem smrti z KT Buchenwald. Dalších 200 vyčerpaných
vězňů pak zemřelo nebo bylo ubito SS-strážemi krátce poté v okolí Tachova při další cestě pochodu
smrti směrem na KT Flossenbürg. Hrůzné události, na které nelze zapomenout. Více se dozvíte ve
filmu Františka Soukupa s názvem Transport smrti. Najdete ho na „Youtube gehag3“.
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Časy jsou přibližné!
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Dětřichov
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Doprava z cíle ve Staré Knížecí Huti není zajištěna!
9. ročník Pochodu Lidických žen 2019:
10.3. Mohelnice – Dětřichov (21 km) – po stopách největšího pochodu smrti válečných zajatců
21.4. Hora Sv. Šebestiána – Domina – Chomutov - Údlice (22 km) – pochodem smrti vězňů transportu z KT
Buchenwald k masovým hrobům v Chomutově, Údlici a dalších
1.–3.5. KT Mauthausen – Gunskirchen (72 km) – trasou pochodu smrti československých vězňů, židovských
chlapců na sklonku války, prohlídka památníku KT Mauthausen
22.5. Nový Bor a Česká Lípa, 2.6. Cínovec – vzpomínky na návrat Lidických žen z KT Ravensbrück v r. 1945
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