
Sowjet Gulag v CSR – 18-10 làgru: Dnes jsou ještě nekteré zase přístupné: 

1. štola č.1 u níž se nachází penzión, který díky panu K. Kuncovi funguje príma a mají 

nejen krb, dokonce nám ho zatopili, ale i dobře čepované plzeňské atd. Do štoly se dá jít 

od 9 hod., prohlídka trvá ca 50 min., paní Zuzka, která má hornické zázemí, to vysvětluje 

skvěle pro návštěvníky různého věku - v naší skupině byly i asi tři děti.  

2. Dále jsou tam zachovalé tzv. „schody hrůzy“ nebo také „Mauthausenské schody“, 

strmé- mezi táborem a dolem Svornost, které byly určeny pro „transport“ vězňů –„rusky 

autobus„ na pracoviště a nazpet– asi 500 m, po nich vězni nosili tahali vodu a jiné 

předměty, svázáni ocelovým lanem. Kdo vypadl, nežil dlouho déle- „zastrelen na uteku.“ I 

kdyz dokola byl dvojity ostranty dràt,nahorukde stával pracovní tábor Svornost 

3. Korekce, díra v zemi tzv. nápravna, není osvětlena, vězni tam mohli jen stát a dveře 

byly k otevření jen zvenčí – mlácení tzv. bouchačky opilých bachařů bylo běžné.  

4. Na místě kde býval tábor Nikolaj není nic vidět atd., slabé označení, rekreační chaty.  

5. Celá trasa 8,5 km se dá tempem ujít za 2 hod., nahoru-dolů po žluté. Pěkné, ale nic to 

neříká.  

V muzeu dole ve městě, kde ukazují poklady mincí a nerostů je v 1.poschodí, kde je 

expozice 3. Odboj, vidět maketa jednoho lágru = táboru bez vysvětlení jak to fungovalo, 

denní život muklů není nikde popsán, nebo jsem to propásl.  

Mé neteři (19) utkvělo, že komunisté popravovali provazem sotva byli u moci – celá řada 

zasloužilých vojáků z II. Války – např. generál Heliodor Píka a další, pak také hl. muži při 

či po nezdařilém útěku na západ.  

Jáchymov by si zasloužil lepší prezentaci – kdysi druhé město v Čechách po Praze 

poskytuje málo – jen jedna prodejna potravin, vede ji pán z Vietnamu. V dolní části 



dlouhého Jáchymova fungují radonové lázně z r. 1906, pobývali tam nejen J.W.Goethe. 

Karel Čapek, paní Marie Curie, ba i T.G..Masaryk a jiné osobnosti.  

Ostrov nad Ohří má jak spojení vlakem na Prahu přes Ústí a nebo na Cheb, ale je i 

historicky zajímavý – kromě „Kaple smíření“ stojí za návštěvu i sousedící „kostel“, který 

byl znesvěcen za komunistů tak, že byl určen pro demolici – krátce před 17.11.1989 to 

stopli. Estébáci věděli co bude potom – dnes je to koncertní síň. Průvodkyně se zmínila, 

že čs. armáda nejen spálila v kostele vše ze dřeva včetně varhan a oltáře. Opilí 

lampasáci cvičili „zkoušku odvahy“ – kdo donese největší kost z umrlců v kryptě. Napsal 

jsem jim do knihy, co si o tomto barbarstvi „zbabělců“ cs vojàku a lampasàku myslím – 

měli chránit vlast, zajímal je jen chlast. 

Asi 2 km před Ostrovem je z cesty vidět tzv. „rudou věž smrti“ nebo „smrtku“.Kde vězni 

třídili a ručně rozbíjeli uran a uran.rudu nakládali na vagóny v té době fungující železniční 

dráhy vse slo do Sojuzu. Ač byla tato věž nedàvno Unescem uznána, není přístupná, 

není tam ani nikdo, kdo by informoval, je obklopena dosud asi původním ostnatým 

drátem a haldami – smutný to pohled. Vedle ní a přímo navazující je nové vězení. Jeden 

di: Dnes jenom vrazi- „Kde jsou ti hodní političtí – kam se poděli?“ 

Závěrem k jáchymovskému Gulagu pod velením Sajuzu – to tam dnes nikdo neví: Z těch 

dobrovolníků „političtí vězni“ se mi nepodařilo nikoho sehnat – dovolené? 

V našem malém dobrovolném Forum Ost-West jsme měli vždy někoho pro informaci. 

Neozvali se – asi deseti jsem napsal, neozval se nikdo ani po X-té, jen šéf Bouška asi za 

týden - ÚSTR se tím prý nezabývá. Zajímá je aktuálně „ Čihošťský zázrak“ – 

zinscenované pohnutí kříže, které pomohlo STB obvinit a zatknout oblíbeného faráře 

Toufara. Při výsleších byl umučen a jeho smrt byla odstrašující při nucené kolektivizaci. 

Podobně tomu bylo v dosud neprobádaném případu Babice, kde agent provokatér 

naplánoval střelbu, provokoval a všechny, co kontaktoval  zavřeli – faráře, který ho znal 



z gymplu a odmítl spolupráci odsoudili a popravili. Rodině agenta - pana Malého se nic 

nestalo – na rozdíl od naší. Byl to „daňový úředník“, kdo dostal tátu do vezeni.. 
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