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HISTORIE
Historie tábora v Jind ichovicích za íná v polovin roku 1915, kdy bylo rozhodnuto vybudovat na
vyvý enin mezi Rotavou a Jind ichovicemi tábor pro vále né zajatce (dal í zajatecké tábory
v západních echách vznikaly ji od b ezna 1915 v Karlín u Plané a v Podhradu u Chebu). Vojenské
velitelství z Prahy zde provedlo n kolik oficiálních prohlídek, poté se v Jind ichovicích usídlilo vojenské
stavební odd lení a provizorní táborové vedení. První zajatci p li z Ruska 17. ervna 1915. Byli
ubytováni v provizorních barácích p i hlavní silnici u odbo ky na Rotavu a budovali táborový vodovod a
dva vodní rezervoáry (jeden z nich se po I.sv t. válce stal mauzoleem). Na míst brzy vyrostlo malé
ste ko, které zahrnovalo 100 d ev ných barák pro zajatce, 6 budov pro zajaté d stojníky, 13 dom
infek ního odd lení a 14 dom pro nemocné s vlastní kuchyní, prádelnou a sprchami. ást pro zajatce
obsahovala 2 pekárny se sklady potravin, kuchyni, baráky se sprchami a prádelnami, toalety, sklady
textilu, slámy a dal í pomocné budovy. Sou ástí táborového vybavení byla i kaple (slou ily se zde
katolické i pravoslavné m e) a tzv. lehárny baráky s posuvnou st echou, které slou ily k relaxaci a
lé
slune ním zá ením. V sousedství tábora bylo vybudováno zázemí pro ostrahu tábora: 14 barák
pro mu stvo, 5 d stojnických barák , 1 pro lehce nemocné v e s vybavením sprchami, kantýnou,
skladem st eliva, kancelá emi, táborovou po tou, stájemi pro kon , nechyb lo ani d stojnické kasino a
.
V areálu tábora byla vybudována úzkokolejná eleznice, propojená s lanovkou u edi ového
lomu, ke které vedla vle ka z rotavského nádra í. Lanovka slou ila k doprav vyt eného edi e a
zárove k zásobování tábora. Areál tábora byl vybaven protipo árními hydranty, elektrickým osv tlením,
kanalizací a isti kou odpadních vod. Tábor byl oplocen ostnatým drátem, který byl napu n
elektrickým proudem, po obvod tábora zaji ovaly dostate ný p ehled strá ní v e. Postupn zde
vzniklo 170 objekt , ve kterých pobývalo 28 000 zajatc (ke konci války a 36 000).
Prvními zajatci byli Rusové, po porá ce Srbska na podzim 1915 p ibyli i zajatci srb tí a
ernohor tí, mezi vojáky byli i civilisté. Zajatci pracovali v místním edi ovém dole, v rotavských
elezárnách, na stavb sokolovské chemi ky, budovali elezni ní most p e eku Oh i a byli nasazováni
na r zné práce v okolí. Podíleli se rovn
na b ném chodu tábora, jako bylo zásobování d evem,
uhlím, potravinami, odvoz po ty, apod. Volný as trávili zajatci sportem, nejr zn ími hrami, hudebními
produkcemi, vzd láváním a drobnými pracemi. S náplní a organizací volného asu pomáhali v tábo e
i pracovníci YMCY.
Nedostatek potravin a lé iv si zejména v druhé polovin války za al vybírat da v podob v í
nemocnosti a úmrtnosti (podvý iva, tuberkulóza, ne tovice, tyfus). Táborový h bitov se nacházel
jihovýchodn od tábora dnes je v lese ji málo patrný, na jeho míst se zachovalo áste
oplocení,
2 k e (latinský a pravoslavný) a n kolik náhrobk , seskupených na jednom míst po zru ení hrob .
Mrtví zajatci byli ukládaní do masových hrob , poh
se asto ú astnili i místní obyvatelé. Údaje o
po tu zem elých se r zní (3 800 dle kroniky okresního etnického velitelství Kraslice a po 4 306 dle
obecní kroniky obce Jind ichovice). Z toho 2 956 3 008 Srb , 150 - 200 Rus a 300 - 1200 Ital . Na
bitov se poh bívalo je
b hem 2. sv tové války (5 sov tských zajatc , 1 francouzský zajatec a
mecký voják popravený za dezerci v b eznu 1945).
1. sv tová válka skon ila oficiáln 11. listopadu 1918, k postupnému vyklízení tábora docházelo
ji n kolik týdn p edtím - nap . ru tí zajatci byli propu ni na ja e 1918 na základ Brestlitevského
míru. 1. listopadu 1918 opustil tábor eský personál tí a sloven tí d stojníci, v tábo e zbylo cca 800
zajatc , z toho necelých 700 byli Italové, zbytek Srbové. 10. listopadu 1918 byl tábor prakticky vyplen n.
3. ledna 1919 p el do Jind ichovic 40ti lenný oddíl 35. p ího pluku z Plzn , který zde zavedl po ádek
a zajistil co nejvíce táborového vybavení, v následujících m sících byl tábor rozebrán.
Po likvidaci tábora jeho existenci ji p ipomínal jen lesní h bitov. Snahou nové eskoslovenské
vlády bylo zachování d stojnosti a piety místa. Na po átku 20. let provedla italská a jugoslávská vláda
mapování vále ných h bitov , na jejich uspo ádání v ak m li odli ný názor. Italové dávali p ednost
ponechat mrtvé na stávajícím míst , Jugoslávie se p iklán la k exhumaci ostatk a jejich p enesení do
kostnice. Dokumentace jihoslovanských zajateckých hrob byla dokon ena v r. 1925, kdy bylo
rozhodnuto, e ostatky ze h bitov budou ulo eny v mauzoleu v Olomouci, zatímco 7 229 Jugoslávc
(Srb , ernohorc , Makedonc ) bude poh beno v mauzoleu v Jind ichovicích. Jako vhodná stavba a
pozemek byl vybrán vodní rezervoár nad jind ichovickým h bitovem, který po zru ení tábora p estal
slou it svému ú elu.
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Projekt na p estavbu vodárny na mauzoleum v r. 1925 p ipravil prof. Vladimír Alexandrovi
Brandt. Ostatky 2 300 zajatc byly v r. 1926 exhumovány a vystaveny v malých d ev ných rakvi kách
v nov opraveném mauzoleu. Zakonzervovaná t la, která nemohla být ulo ena v malých schránkách,
byla op tovn ulo ena do hrob na lesním h bitov , ostatky 300 Ital z staly na lesním h bitov
dodnes. 13. zá í 1926 byla exhumace ukon ena a do 22. zá í byly provedeny terénní úpravy h bitova.
Dal í ostatky byly do mauzolea p evezeny v r. 1927 - bylo to 3 000 schránek ze zajateckého tábora
Broumov . V tém e roce nav tívila inkognito mauzoleum jugoslávská královna Marie, v r. 1928 se u
íle itosti 10. výro í ukon ení války konala u jind ichovického mauzolea velká regionální slavnost. Dal í
významnou náv vou byl srbský generál Du an tefanovi s chotí, plukovník generálního tábu Dimitrij
irkovi a za eskou stranu plukovník generálního tábu Vy ítal. 13. listopadu 1929 bylo v mauzoleu
ulo eno dal ích 1 221 ostatk jugoslávských zajatc ze h bitov z r zných ástí ech.
Po átkem t icátých let 20.stol. bylo mauzoleum oblo eno ulovými kvádry, pr elí ozdobila
mozaika hlavy Krista a na st echu byl osazen cyrilometod jský k . Slavnostní vysv cení se konalo 8.
ervence 1932 pod zá titou prezidenta T. G. Masaryka a jugoslávského krále Alexandra I.
Karad ord evi e. Mauzoleum bylo opravováno v r. 1966 (v etn p íjezdové komunikace), dal í
restaurátorské práce prob hly v letech 1978 1980 a v devadesátých letech 20.stol.

STÁVAJÍCÍ STAV
Areál vojenského h bitova v Jind ichovicích zahrnuje tyto pozemky:
2644/1, k.ú. Jind ichovice v Kru ných horách lesní pozemek, majitel Lesy eské republiky, s.p.,
P emyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové
Do areálu h bitova je z této plochy 5 852 m2.
2496/3, k.ú. Jind ichovice v Kru ných horách ostatní plocha, majitel Lesy eské republiky, s.p.,
P emyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové
Do areálu h bitova je z této plochy zahrnuto 1 551 m2.
Pozemky jsou p ístupné po komunikaci parc. . 3406/1, k.ú. Jind ichovice v Kru ných horách
ostatní plocha, majitel Lesy eské republiky, s.p., P emyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové.
Z této parcely je do areálu h bitova zahrnuto cca 56 m2.
Místo se nachází v lese severozápadn od obce Jind ichovice. P ístupné je po komunikaci
spojující Jind ichovice s Rotavou, v míst , kde se nachází levoto ivá zatá ka a komunikace za íná
prudce klesat do Rotavy, je rozcestí jedna z cest vede do bývalého edi ového lomu, dal í cesta vede
es pole do lesa a k areálu h bitova. Pozemky mezi komunikací a lesem jsou bývalým prostorem
vojenského zajateckého tábora, dnes slou í jako zem
lské pozemky. Bývalý h bitov ani zajatecký
tábor nejsou nijak ozna eny. Prostor bývalého zajateckého tábora je nejlépe pozorovatelný z návr í
ji
od Jind ichovic, kde se nachází budova mauzolea bývalá vodárna zajateckého tábora.
Pozemek h bitova se nachází jihozápadn od lesní cesty, je z v í ásti nezalesn ný. Nové
eviny vyrostly zejména na místech exhumovaných hrob , jednotlivá hrobová místa se ztrácejí pod
porostem lesní trávy, mech a barvínku, v terénu jsou patrné n které z mohyl. Po obvodu i uvnit areálu
se v sou asné dob nachází zbytky oplocení (betonové sloupky), uvnit pak 2 k e
latinský a
pravoslavný, o které jsou op eny edi ové bloky a zbytek náhrobk z bývalého srbského h bitova. Na
jednom z pa ez jsou p ibité 2 kovové cedulky z ásti italského h bitova. Na míst bylo provedeno
geodetické zam ení, které bylo porovnáno s plány tábora. Do plánu byly vyzna eny exhumované a
ponechané hroby.
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NÁVRH
Podkladem pro návrh bylo polohopisné a vý kové zam ení areálu h bitova (Ing. Petr Srb,
11/2016) a n kolik plán jind ichovického h bitova, které poskytli p. Dejan Randjelovi z ob anského
sdru ení VIDOVDAN a PhDr Vladimír Bru
ák. Cenným podkladem byla i kniha Ozv ny velké války
zajatecký tábor Jind ichovice (Romana Beranová, Vladimír Bru
ák, vydalo Muzeum Sokolov v
r. 2012). Plány h bitova zachycovaly oplocení (v n kterých plánech byl okótovaný obvod), polohu a
íslování hrob (pozd ji poznámku o exhumaci). H bitov byl v pr
hu války roz en a vznikl tzv. starý
a nový h bitov, uvnit h bitova probíhalo vnit ní oplocení a odd lena byla i malá ást pro p íslu níky
rakouské armády. Na n kterých plánech je zachyceno umíst ní k
. Tyto plány, zejména obvod
bitova a rozmíst ní hrob , byly vyneseny do zam ení.
Návrh byl zpracován ve dvou variantách:
Varianta . 1 je prostorov obsáhlej í, oba k e jsou p ístupné ze 2 stran a areál je p ístupný 2
branami, zárove jsou navr eny 2 vzájemn propojené okruhy.
Varianta . 2 je minimalistická co do rozsahu i výrazu. Je navr en jeden okruh, ke ka dému
zk
je p ivedena v dy jedna p ina. Mobiliá lavi ky jsou navr eny jako pevná sou ást d ev ných
chodník nebo plo in. Do areálu je navr ena jedna vstupní brána.
Základní okruh je v obou variantách stejný, proto e vychází z p vodního rozvrhu h bitova,
orientace hrobových míst a zachování stávající lesní zelen . Základem kompozice je zachování stavu
pietního místa na míst jsou ponechány 2 betonové k e (latinský, pravoslavný), mezi kterými je
navr ena prohlídková trasa. P ístup ke k
m je v dy navr en bu z jedné nebo ze dvou stran, proto e
na jedné stran nesou pietní nápis. K e jsou ponechány na volném terénu i s op enými edi ovými
sloupci. P ístupové chodníky ke k
m jsou lemovány novými edi ovými sloupci, které se postupn
zvedají z terénu a do v. cca 1,7 m v p dorysném tvaru trojúhelníka. edi ové sloupce p ipomínají osud
zajatc namísto odstran ných k
na p vodních hrobech.
Chodníky vytvá ejí propojené okruhy, mají orientaci dle p vodního rozvrhu h bitova a jsou
navr eny na místech uli ek a na zru ených hrobových místech. Konstrukce chodník je d ev ná, z
povalových chodník , tak aby nedocházelo ke zbyte nému zásahu do terénu. U k
a výhled na celý
areál jsou navr eny ir í plo iny s lavi kami. Chodníky sledují reliéf terénu, vý kové úrovn jsou
vyrovnány mírn sklonitými rampami nebo stupni. V ji ní ásti okruhu je volný palouk, ke kterému jsou
orientovány lavi ky slou ící k odpo inku a meditaci s vyhlídkou do p írodního prost edí. Na tomto
palouku je nejv í pravd podobností nejvíce nevyzvednutých hrob . Plochy mezi chodníky jsou
ponechány bez zásahu jako travnaté lesní plochy s p vodním porostem. Pomníky a náhrobky
shromá
né p edev ím v blízkosti latinského k e budou rozmíst ny kolem chodníku u kaple poblí
vstupní ásti.
Uprost ed areálu je navr ena otev ená d ev ná lesní kaple, která je umíst na v náro í
základního tvercového okruhu, co nejblí e k lesní cest . Konstrukce kaple je navr ena v kombinaci
eva a betonové zdi. Ze bude ponechána s otiskem alovacích fo en. Zast ení tvo í d ev ný krov
s krytinou z d ev ných indel . Kaple je orientovaná hlavní vstupní ástí na západ, pietní prostor na
východ. Kaple má p dorysný tvar eckého k e s p lkruhovými apsidami, osazená je uprost ed
tvercové d ev né plochy. Svým tvarem p ipomíná p vodní táborovou kapli, která slou ila ob ma
es anským vyznáním. Ve východní apsid je navr en otvor ve tvaru k e, na zdech je ponecháno
místo na pietní nápis (v
tin , srb tin , ru tin , ital tin ..). Na prostranství p ed kaplí je navr eno
kruhové pítko pro ptáky z edi e. Zpevn ná plocha je navr ena ze típané edi ové mozaiky.
Kolem areálu h bitova je navr eno nové oplocení z d ev ných k
a opracovaných fo en
v kombinaci ke ovým porostem. P vodní oplocení (betonové sloupky) se demontuje. Do areálu jsou
navr eny vstupní brány se st kou z d ev ných indel . Severn ji umíst ná brána a p ina áste
es hustý lesní porost, sleduje v ak tém rovinatý terén a umo uje tak bezbariérový p ístup do
areálu.
Navr ený mobiliá vychází z místních materiál
d evo a edi . Lavi ky jsou navr ené jako
atypické, ve var. .2 jsou navr eny jako pevná sou ást d ev ných povalových chodník . Informa ní
tabule a stojany na kola jsou navr eny v systému mobiliá e, který pou ívají Lesy .r. s.p.
Jako vhodné se jeví zapojit areál do ir í sít turistických a poznávacích cest. V sou asné dob
jsou v okolí 3 cyklotrasy (2045, 2044 a 2043), 2 turistické trasy
lutá a modrá a eskobavorský
geopark - poznávací trasa Rotava (její sou ástí je edi ový lom Kernberg se zatopeným jezerem
bývalý lom, ve kterém pracovali zajatci) a Údolí Sk iván .
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Z hlediska ir ích vztah chybí p edev ím informa ní zna ení:
-

jedna z informa ních cedulí by m la být umíst na v Jind ichovicích u mauzolea (tabule textem o
jeho vzniku, architektovi... plus fotografie) - z toho to místa je výhled na bývalý areál vojenského
zajateckého tábora
dal í 2 informa ní cedule by bylo vhodné umístit na rozcestí v míst polní cesty, která vede do
lesa ke h bitovu (jedna s textem o tábo e - vznik, rozloha, vybavení.., druhá s textem o ivot a
práci zajatc , út cích...plus fotografie)
tvrtou ceduli by bylo vhodné umístit p ed vstupem do areálu h bitova (umírání, po ty, vzhled
bitova, exhumace, obnova h bitova...fotografie)
Ka dý text by byl v rozsahu 1-2 A4. Pokud bude více jazykových mutací, po ty cedulí se z ejm
zvý í. Na ka dou informa ní tabuli rozm ru cca 950x1150mm se vejde 15 formát A4.

T sn p ed h bitovem na nezalesn ném pozemku na k ovatce lesních cest je navr eno
parkovi
o kapacit cca 7 parkovacích stání, z toho 2 umo ující parkování imobilních (parc . 2644/1,
k.ú. Jind ichovice v Kru ných horách lesní pozemek, majitel Lesy eské republiky, s.p., P emyslova
1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové).
Dal í parkování je navr eno jako následující roz ená etapa v míst u komunikace sm rem na
Rotavu, kde je navr eno kapacitn í parkovi
pro 2 autobusy a 20 osobních automobil na pozemku
parc. . 3705, k.ú. Jind ichovice v Kru ných horách. Pozemek je veden jako zamok ená plocha a je
v soukromém vlastnictví - majitel Ing. Miloslav Kní ek, Malonty .p.250, 382 91 a parc. . 3706 ostatní
plocha - komunikace, majitel Lesy eské republiky, s.p. P emyslova1106/19, 500 08 Nový Hradec
Králové).
ing. arch. Ludmila Míková
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