
Přes 65 let uplynulo od konce 2. 
světové války. Nejmladší generace 
si válku nepamatuje a informace o 
válce berou dnes na vědomí pouze 
ti, co se zajímají o historii. Neškodí 
připomenout, že i v Oslavanech byl 
za války pracovní tábor pro židov-
ské obyvatele, kteří byli využíváni 
pro práci na dole Kukla.

Prošlo jím postupně 314 Židů ze 
střední a východní Evropy. Jejich 
osudy byly neradostné a jen nejstar-
ší havíři si mohou vzpomenout na 
tuto dobu. Pracovali s nimi a snažili 
se jim pomáhat a různými způsoby 
jim ulehčit těžký život, ve kterém 
byl každý den velkou nejistotou.

Přesto, že Židé byli vydáni na 
milost a nemilost okupantům, ni-
kdo tehdy netušil, že pracovní tábor 
na Kukle je jen maličkou součástí 
systematického plánu na vyhlazení 
Židů a že jeho existence v Oslava-
nech je pouze dočasná, závisející 
na tom, jak rychle bude postupovat 
celkový likvidační proces.

Zřejmě první Židé, kteří na dole 
Kukla pracovali, byli Židé z Ivančic 
i z ivančického internačního tábora, 
který byl zřízen v zadní budově 
bývalé koželužny (dnes Ekotex). 
Jedná se o první období od března 
1939 do 1. dubna 1941, kdy byl ofi-
ciálně zřízen tábor na Kukle. 

Z ivančických občanů v tomto 
prvním období pracovali na Kukle 
např. Karel Pretzner, který po záka-
zu vysokoškolského studia musel 
odejít také z ivančické nemocnice. 
Spolu s mladším bratrem Janem 
pracoval na dole Kukla, nejprve 
jako pomocný dělník při přípravě 
dřeva a později jako běhač u horní-
ka Františka Škody z Oslavan. Do 
práce jezdil na motocyklu nebo vla-
kem. Když Židům motocykly vzali 
a cestování vlakem zakázali, jezdil 
na kole, a když mu vzali i kolo, cho-
dil na Kuklu pěšky. Také další Židé 
byli z Ivančic např. Arnošt Steiner 
pracoval na dole už koncem léta 
1939, později tam pracovali i jeho 
synové Arnošt a Karel. Z ivančic-
kého internačního tábora chodili 
židovští vězni denně v pochodovém 
útvaru pod dohledem ivančických 
SA-mannů Kegela a Bartela (oba se 
do Ivančic přistěhovali).

Dne 1. dubna 1941 byl zřízen 
pracovní tábor na dole Kukla. První 
skupina vězňů přišla z ivančického 
internačního tábora a postupně 
přicházeli do pracovního tábora 
další vězňové nejvíce v říjnu a lis-
topadu 1941. Celkem přišlo v tomto 
období 105 vězňů a většina z nich 
tu pobyla krátce. Po několika mě-
sících byli odváženi přes Terezín 
do likvidačních táborů v Polsku. 
Dne 1. dubna 1942 byl vypraven 
transport posledních 59 vězňů a 
tento transport souvisel s likvidací 
ivančického internačního tábora, 
která začala již 11. března 1942.

Za týden po odchodu ivančických 
Židů přišlo 89 nových vězňů. Přijeli 
z Terezína 7. dubna 1942. Tábor v té
době sestával ze dvou dřevěných 
baráků bez elektrického proudu. 
Jeden barák sloužil k ubytování, v 
každé ze čtyř místností bylo zřízeno 
asi třicet jednopatrových dřevěných 
paland na spaní. V druhém baráku 
byla kuchyně, jídelna, sklad, kance-
lář a ošetřovna. Do současné doby 
se jeden z těchto baráků zachoval. 
Tábor nebyl oplocen, vězňové sice 
nesměli tábor opouštět, ale jednot-
livci se bez potíží vytratili mimo 
tábor a zajišťovali si drobné nákupy 
a hlavně poštu. 

Pracovní tábor na Kukle byl nyní 
podřízen židovskému koncentrač-
nímu táboru v Terezíně. Do tábora 
byli zařazeni také židovští partneři 
ze smíšených manželství a děti ze 
smíšených manželství. Tyto osoby 

mohly dosud docházet každodenně 
z Ivančic. Muži byli zařazeni na 
práci na dole, ženy byly zaměstná-
ny v kuchyni, prádelně a při pomoc-
ných pracích. Z Ivančic se jednalo o 
5 mužů a 6 žen. Uvězněna byla také 
manželka Mirka Elpla, báňského 
inženýra a spisovatele.

O tom jaký byl vztah havířů k 
vězněným Židům, vzpomínal před 
více jak třiceti lety tehdejší revírník 
na dole Kukla pan Alois Mlénský:

„Přidělili mi několik Židů do 
mého revíru. Přikázal jsem je na 
práci k těm horníkům, o něchž 
jsem věděl, že budou mít pro je-
jich těžký úděl pochopení. Většina 
českých zaměstnanců se jich ujala 
skutečně přátelsky. Jednoho vězně 
jsem přidělil mému příteli V. Sko-
kanovi. Jmenoval se Josef Klein a 
pocházel z Brna. Skokan mu téměř 
denně nosil z domu nějaké jídlo. 
Poněvadž tábor nebyl tak přísně 
střežen, umožnil čas od času Klei-
novi, když se setmělo, aby přišel na 
chvíli ke Skokanům na návštěvu. S 
mým vědomím prožil u nich Klein 
se svým přítelem Eislerem i Štědrý 
večer 1942.“

Snad zázrakem se zachovaly dva 
dopisy Židů z Kroměříže a ti popi-
sují poměry v dolech jinak: „Někteří 
havíři jsou tak sprostí, jiní méně, ale 
antisemiti, až na čestné výjimky jsou 

všichni a nijak nás nešetří.“
V neděli 29. srpna 1943 odcházel 

z Kukly smutný průvod. Dvaaosm-
desát terezínských vězňů. kteří sem 
před 16 měsíci přijeli, odjíždělo zpět 
do Terezína. Podle informací Židov-
ské náboženské obce v Brně byli 
po roce, 19. října 1944 zařazeni do 
transportu pod označením „Es“ do 
vyhlazovacího tábora. Byl to jeden 
z posledních transportů, který byl z 
Terezína vypraven, protože v té době 
se do oblastí vyhlazovacích táborů 
blížila sovětská armáda. O žádném
z vězňů není zpráva, že by přežil.

Po odchodu vězňů koncem srpna 
se změnil název tábora na „Tábor 
pro muže ze smíšených manžel-
ství“. I nadále tam pracovaly také 
ženy. Musela být splněna nařízení 
okupantů ke znemožnění veškerého 
styku židovských vězňů s ostatními 
dělníky a jejich izolování. Tábor 
byl obehnán oplocením z ostnatého 
drátu, o půl roku později přibylo 
další opatření - oddělení drátěným 
plotem i na pracovištích.

Ve dnech 6. - 9. září 1943 přišlo 
dalších 93 osob, osvobození se do-
čkalo 56. I v tomto období byly z 
tábora odesílány osoby do Terezína. 
Např. v lednu 1944 Růžena Bran-
dlová, v dubnu Aranka Absatzová 
a František Absatz, koncem léta 
Emanuel Huss, v říjnu 1944 Helena 
Wankatová a Anna Glöcknerová, 
roz. Absatzová. Všichni jmenovaní 
byli dříve občany Ivančic. V srpnu 
1944 byla z tábora odvolána i Anna 
Elplová, manželka spisovatele Mir-
ka Elpla, a po několika výsleších 
byla odvezena do Terezína. Celá 

skupina terezínských vězňů měla 
být po půl roce opět vrácena do 
Terezína, ale protože její členové 
již byli zapracováni v různých pro-
fesích, byla na základě požadavků 
německého vedení dolu ponechána 
do konce války. Měli štěstí, že zů-
stali a přežili, jinak by skončili ve 
vyhlazovacích táborech.

Na podzim roku 1944 byla na důl 
Kukla nasazena větší skupina dělní-
ků z brněnských závodů, které byly 
po americkém náletu zničeny. Byli 
rovněž ubytováni v táboře.

V druhé polovině dubna 1945 
byla práce na šachtě z válečných 
důvodů zastavena. Při náletech se 
mohli vězňové ukrývat v krytu. 
Po jednom náletu přišla do tábora 

zpráva, že k táboru jedou nacisté. 
Protože v té době již vězňové věděli 
o Osvětimi, Majdanku a Treblince, 
nečekali a rozutekli se po okolí. 
Dělníci z Oslavanska je ukryli ve 
svých domovech nebo v dole. V té 
době měl tábor 59 mužů a 4 ženy,

v táboře zůstalo jen 8 vězňů.
Nejradostnější den pro vězně v 

táboře byl 18. duben 1945. Téhož 
dne byly osvobozeny Ivančice a 
průzkumný oddíl sovětské armády 
pronikl i do Oslavan. Velící důstoj-
ník byl upozorněn, že na Kukle je 
židovský pracovní tábor. Ihned 
odjel na Kuklu a vězně propustil. 
Těsně před tím utekl i dozorce 
Nowinski, fanatický nacista, který 
způsobil velké potíže nejen vězňům 
v táboře, ale i ostatním pracovní-
kům na šachtě.

Do Ivančic se spolu s kozáckou 
hlídkou vrátili ivančičtí občané 
Rudolf Huss, Ernst Sinaiberger, 
Bedřich Weiss a s nimi také Renata 
Absatzová a Getrude Worlová. Pro-
tože až do 28. dubna 1945 zůstaly 
Oslavany zemí nikoho (sovětská 
armáda se zastavila v Ivančicích), 
bylo třeba zajistit důl před zatope-
ním, případně zničením. Na vodní 
věži byla zřízena pozorovatelská 
služba, ve které se zúčastnil také 
Otakar Singer, který býval na vojně 
leteckým pozorovatelem a z donu-
cení pracoval na Kukle jako jeden 
z vězňů židovského pracovního 
tábora. V této službě setrval až do 
konečného osvobození Oslavan. 

Po válce pracovali na dole Kukla 
také němečtí zajatci a civilní Němci.
V únoru 1946 jich zde pracovalo 200.

Těžko lze dnes vystihnout, jaká 
byla radost osvobozených vězňů 
v dubnu 1945. Tento den svobody 
byl také prvním dnem pozvolného 
zapomínání na osudy oslavanských 
vězňů. Aby tato skutečnost o exis-
tenci tábora úplně nezapadla, uvedli 
jsme těchto několik informací.
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Pracovní tábor na dole Kukla v Oslavanech

Kdo to ví, ať odpoví

Prosíme pamětníky o identifikaci osob na dobové fo-
tografii. Poznáváme krumlovského okresního hejtmana 
Kuchyňku, městského tajemníka Vošteru, ředitele měš-
ťanky Prokeše, krumlovského starostu Kašpárka a sta-
rostu Vedrovic Čeperu. Předpokládáme, že také ostatní 
by mohli být starosty obcí v okolí Moravského Krumlo-
va. Foceno pravděpodobně v první polovině třicátých 
let. Fotografie je uložena v archivu obce Vedrovice.

Na upřesňující údaje se těšíme na adrese: Bronislav
a Eva Grunovi, Petrovice 46, 672 01, na e-mailu
b.gruna@seznam.cz nebo na telefonu 515 320 787. 

Věž dolu Kukla. Vpravo štít a boční stěna židovského baráku.

Barák židovského tábora III. - duben 2006.


