
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Konec války,okupace a vyhnání v Horní Plané. 
Sepsala paní M.Konstanzer z Garmisch-Partenkirchenu a přeložil můj syn 
Viktor Pondělík. 
2.května 1945 přešli vojáci 26 pěší divize 3.Americké armády hranice ČSR Přišli 
od Aigen(Rakousko)přes Haag po trase kanálu do Sonnenwaldu a na 
Zvonkovou a část pokračovala podél kanálu dál do Nové Pece.Civilní část 
armády jela přes Další a Bližší Lhotu až na vltavské mosty.Celá oblast mezi 
Hochfichten(Smrčinou) a Vltavou byla obsazena. 
Na druhé straně Vltavy byly ještě malé skupiny německých vojáků opevněných 
s důstojníky na Parkfrieder Bergu a chtěli udržet pozice.Horní Planá měla být 
bráněna.Most přes Vlatavu a Bližší Lhoty byl již podminován. Protože se 
německým vojákům podařilo postavit zátarasy ze stromů na trase Lichtenberg-
Scghöneben-Zvonková,mohly americké tanky přejet Hochficht a stanout před 
Horní Planou až o dva dny později.byl to 778 tankový prapor 26 
pěší divize US Army.Starosta Horní Plané(Ladek) poslal skupinu parlamentářů 
s překladatelkou(bydlela tehdy v odborné zemědělské škole)a s bílým 
praporem a prosil o obsazení bez boje.Obyvatelé Horní Plané čekali se 
strachem ve svých domech .Rozhlasové zprávy se již nevysílaly.Pošta musela 
být obsazena,aby mohly být příjmány zpráva z Českého Krumlova.Školy byly 
zavřené.V Horní Plané byli uprchlíci z Banátu,Vídně a Neuss na Rýně. 
Američané přijeli se svými jeepy Nádražní ulicí (dnes Jiráskova),vnikali do 
všech domů,vyžadovali odevzdání všech zbraní a hledali ukryté německé 
vojáky. Mnoho domů muselo být úplně vyklizeno a tak byly některé rodiny 
evakuovány aby byl prostor pro ubytování Američanů.Malé letadlo zásobovalo 
„okupanty“ přes Hochficht municí a proviantem.5.května na konci války a při 
kapitulaci bylo špatné počasí. Američané se chovali velice korektně.Z jejich 
kuchyně,která se nacházela na „Puit“,dostal kdejaký němec něco k jídlu,nebo 
mohl získat mýdlo,cigarety za praní a žehlení uniforem .Dětem dávali vojáci 
čokoládu.Můj otec vyměnil část své sbírky známek za trochu kávy,kterou jsme 
museli dát za palivové dříví.Zásobování bylo velice zhroucené.Všechny 
odevzdané zbraně,včetně mnohých cenných,s vyjímkou přehlížených 
loveckých zbraní,byly zničeny v domě Antona Prixe.Mnozí obyvatelé si dělali 
starosti o své otce a syny,o nichž neměli delší dobu zprávy a kteří mohli být v 
zajetí.Brzy se ale vrátili domů, u hájovny byl založen zajatecký tábor pro 
německé vojáky.Mnozí jim nosili domácí chléb. Zahraniční pracovníci,kteří zde 
pracovali během války se mohli vrátit domů s pomocí UNRRA. Pod ochranou a 
zajištěním americké posádky se obyvatelé Šumavy nedozvěděli nic o hrůzných 
činech české lůzy, páchaných na sudetských Němcích v severních Čechách. 
5.srpna vyklidily americké jednotky nově vzniklé teritorium ČSR a jenom jedna 
správní jednotka tu zůstala až do 1.září.Pak byla civilní správa obce předána 
české komisi. Skupina ruských vojáků táhla od Hodňova na koních přes Horní 
Planou a 3.dny pobývala v domech opuštěných Američany. Na př.u 
Soafensieder č.57.Ve výkladní skříni hodináře Tanzera se pídili po 
náramkových hodinkách.Mnoho hodinek jim také musel opravit. 
Na radnici teď vládla komunistická diktatura.Obecní komisařství se teď 
jmenovalo Národní výbor.Mnozí bývalí sociální demokraté,kteří trpěli za 
Hitlera.denunciovali teď fašisty.Bylo málo tolerance V Horní Plané vznikl 



pracovní ůřad,kde byli registrováni všichni mladí práceschopní lidé a ti pak byli 
posíláni na práci k sedlákům nebo do továren. Maso se nedalo koupit.Mohli 
jsme si obstarat pouze kosti.Museli jsme nosit bílé pásky a mohli jsme se 
svobodně pohybovat pouze do vzdálenosti 20 km.To vylučovalo jízdy vlakem. 
V Horní Plané a okolí byl pouze jeden lékař (Mudr.Fridrich) O každém 
zločinu,který spáchali Němci ,referoval nepřátelský tisk po celém světě,nebylo 
ale zveřejňováno nic o tom, co se děje se sudetskými Němci.Díky vylhaným 
předehrám se podařilo Benešovi získat souhlas od Stalina,Roosevelta a 
Churchila s jeho dlouho plánovaným vyhnáním sudetských Němců .Odsun 
Němců z Horní Plané se uskutečnil v r.1946 ve více etapách.Nejdříve muselo 
být vše cenné(stříbro,,šperky,hud.nástroje fotoaparáty atd. odevzdáno.Pak se 
uskutečnila výzva k odevzdání přibližovacích strojů a dalších vybraných 
prostředků.Domovní prohlídky byly na denním pořádku. Pokrač,příště 

 

Pokrač.-vyhnání 
Nevyhýbali se ani místnostem s nemocnými.Každý musel předložit doklady a 
dokumenty o finanční situaci.Mnozí se snažili co nejvíce majetku dostat do 
Bavorska či Rakouska.Každou noc byli pašeráci na cestě.Se skupinami chodily 
i děti.Někteří přišli při přechodu o život.Nakonec se v Horní Plané uskutečnil i 
písemný příkaz dostavit se s 50kg zavazadel ve stanovený den a hodinu na 
sběrné místo.Zmocněné orgány Čechů kontrolovaly 
dokumenty,vážily,kontrolovaly zavazadla a zabavovaly věci i celá 
zavazadla.Transport do tábora v Krumlově bl prováděn nákladními vozy.Počasí 
přitom nehrálo žádnou roli.První transport se uskutečnil 11.4.1946.Loučení s 
domovem bylo velmi bolestné a předchozí cesta na hřbitov,nebo na louky a 
pole nemohla trgiku snížit.Nikdo neznal konečný cíl,nikdo nevěděl jestli se 
ještě někdy shledají.Zůstali jsme 11 dní v táboře v Krumlově a pak jsme odjeli 
přes Plzeň,Furth im Wald a Aichach do Německa,kde jsme byli rozděleni do 
jednotlivých okresů. S 59 osobami jsme se dostali do Garmisch-
Partenkirchenu a podle povolání jsme byli rozděleni na dvě skupiny.Jedna 
skupina se dostala do Farchantu,druhá do Garmische.Konečně jsme byli 
soukromě ubytováni přes protesty místního obyvatelstva. Byli jsme naprosto 
bez prostředků a naše křížová cesta tím ještě neskončila.Mnozí nás přijali s 
rozčarováním a nadále jsme byli nežádoucí.Teprve po všeobecné denacifikaci 
a po uskutečněné měnové reformě v červnu 1948,kdy začalo vzkvétat 
hospodářství,jsme mohli pracovat v původních povoláních.Brzy vyšlo 
najevo,že my odsunutí vůbec nejsme na obtíž,ale významná pomoc při obnově 
Německa. Začali jsme hledat své příbuzné a sjednocovali jsme se s krajany do 
vyhnaneckých organizací jako Sudetoněmecký 
landsmanchaft,Bohmerwaldbund,Ackermanngemeinde.... a budovali 
jsme vlastenecké obce.Každoročně se Šumavané scházejí na Jakobiteffen na 
Třístoličníku. Obec Urlichsberg v Horním Rakousku převzala patronát nad 
Horní Planou a můžeme tu navštěvovat památník národního básníka 
A.Stiftera,setkávat se každoročně v Nockherbergu v Mnichově. Pan Ruppert 
Essl pro nás sepsal kroniku Horní Plané,která bude vydána v příštích 
měsících(pozn.kniha již vyšla)Pan Essl mi daroval jeden výtisk,který jsme 
předali do centra A.Stiftera v Horní plané.Dali jsme peníze Horní Plané na 
obnovu kostela a hřbitova a chceme po pádu komunismu v České republice, žít 



v míru a přátelství tak jako dříve. Konec války a odsun z Maňávky-zapsala Hilde 
Kirdemann pod názvem „Von der Vertribung aus Böhmisch Haidl“-opět 
opřeložil Viktor Pondělík. 
Během války jsme nemohli říkat Böhmisch Haidl ale jen Haidl bei Oberplan 
(Haidl u Horní Plané). Na konci února 1945 jsem dostala v 8.tř.základní školy v 
Hodňově propouštěcí vysvědčení.Musela jsem ještě do června navštěvovat 
školu,ale to už přicházel konec války. Nebylo už žádné vyučování.Moje sestra 
Maria navštěvovala ještě půl roku školu.K nám přicházeli různí uprchlíci ze 
Slezka a bydlela u nás jedna paní z Benátu s dvěmi malými dětmi.Její muž byl 
ve válce.Můj otec Josef Kindermann byl v armádě od r.1941.Vyhledávací 
úřad DRK dostal v srpnu 1995 hlášení z Ruska,že můj otec zemřel 2.10.1945 
jako šikovatel v zajetí u Leningradu,ve věku 43let. byl jedním z nejlepších 
hudebníků obce Hodňov a náruživým lovcem.Vlastnili jsme zemědělskou 
usedlost s 38 hektary pozemku a lesa.Bylo tam moc práce a proto jsem 
nemohla navštěvovat ani měšťanskou školu. V roce 1943 jsme dostali 
na rok jednoho Francouze z Lyonu..dubna 1944 musel můj bratr v necelých 18 
letech do armády ve Strahlsundu na Baltu jako granátník tanku.Pak jsme 
dostali Itala z Říma,jednoho Ukrajince a jednu Rusku.Na konci dubna 1945 sem 
bylo slyšet z Bavorska přes kopce strašnou střelbu od Američanů.Měli jsme 
velký strach a tehdy řekl Ital matce:paní nemusíš mít žádný strach,byla si k 
nám dobrá“. První neděli v květnu před tím než přišliAmeričané do Horní 
Plané,uprchlo mnoho lidí z Horní Plané do Hodňova.To viděli Američané z 
kopců-Hochficht,Smrčiny atd a proto ostřelovali několik hodin les mezi Horní 
Planou a Hodňovem.U nas byly dcera dr.Fridricha 
Hanni a jeho hospodyně Mitzi. Pokr.příště 

 

vyhnání 6-pokrač. 
My všichni jsme měli strach a stáli jsme za domovní zdí.Večer přišla zpráva,že 
jsou Američané v Horní Plané a k nám uprchlo odtud mnoho lidí a poté zase šli 
všichni lidé s bílým praporem zpět domů. Příští den přišli první pěšáci k nám. 
byli přátelští.Náš Ukrajinec a Ital šli ještě ten den domů Ruska Olga u nás 
zůstala ještě několik týdnů.Pak přijeli Američané s tanky a auty do naší 
vesnice.Dávali nám čokoládu a žvýkačky.Tehdy k nám přišlo mnoho 
německých vojáků.Měli hlad a proto jsme každému dali kus chleba.V polovině 
května se u nás na dva týdny usadil Červený kříž..Velký autobus stál na našem 
dvoře.Nemocní, děti se spalničkami,ženy a němečtí vojáci leželi ve stodole na 
slámě.Sestry Červeného kříže pro ně a nás vařily.V jejich autobuse měli mnoho 
skleniček s nakreslenými třešničkami a tak nám nějaké daly.Vojáci si často od 
našich krav nosili mléko. V srpnu přišel můj bratr z válečného zajetí domů. To 
pro nás všechny byla velká radost.Díky syté zemědělské stravě se rychle 
zotavil a hned pomáhal při sklizni obilí.Velmi jsme litovali,když koncem srpna 
odjeli Američané a k nám přišli Češi.Museli jsme odevzdat stroj na mléko a 
máselnici a mléko odvážet,sbírat smetanu a dělat z ní máslo.Zvířata byla 
spočítána,nesmělijsme zabíjet žádná prasata.Až do zabavení jsme zabíjeli 
drůbež,husy a holuby. 
Naše příbuzná Franziska Prantl,se před válkou provdala za Čecha Josefa 
Kaisera.Přicházívali k nám často v letech 1945-46.Paní Kaiserová nám vystavila 
potvrzení pro českou správu,že jsme k nim za války byli dobří.Češi nám 



nechtěli nic špatného udělat. Pan Kaiser chtěl,abychom dostali české 
občanství a zůstali doma-to se ale nelíbilo úřadům v Krumlově.Věděli už 
dříve,že u nás bude vojenská zona.Na naši prosbu vyzvedla paní 
Kaiserová(Osen)Wagnera ze Staré Huti(Althütten) v Krumlově z vězení .V 
dubnu 1946 musely první dvě rodiny a v červnu pět rodin opustit Maňávku. 
Němci,kteří byli ještě ve vesnici,museli společně sklízet seno a obilí.Dva milí 
vojáci byli u nás na kontrole.Za svou práci jsme dostali od obecního úřadu v 
Hodňově odměnu.Musela jsem jet na kole vyzvednout pro nás peníze.Komisař 
byl ke mně velmi přátelský.Dostala jsem tehdy v 15ti letech stejnou mzdu 
jako ženy 400kč měsíčně.To tehdy bylo moc peněz.U našich sousedů 
Zachových byl komisař Juráš se ženou a dítětem.Museli jsme jim pomáhat,při 
strojním mlácení obilíV poledne jsme museli jíst u nás,můj bratr šel dovnitř a já 
domů Dali mému bratrovi pro mne mísu plnou koblih s marmeládou . Na radu 
pana Kaisera jsme porazili v srpnu dvě mladá jehňátka.V dubnu přišla na svět a 
celé léto byla na pastvě a nebyla spočítána.To bylo dobré maso a sekaná. 
21.září 1946 jsme museli ještě s pěti rodinami opustit milovanou vlast.Vzali 
jsme si soubor domácího nářadí,čtyři truhly,jednu velkou krabici,sedm velkých 
lněných pytlů s lůžkovinami,kufr a tašky.Bylo nás sedm,prarodiče a teta byli u 
nás.Náš soused Anton Brunner nás vzal se svým koněm Blasslem,do Hodňova 
na kontrolu.Pan Kaiser a jeho paní,byli při tom Museli jsme otevřít jenom jednu 
truhlu a mohli jsme si všechno vzít.Náš farář Franz Paukner nám dal požehnání 
a potom nás nákladní auto dopravilo do Krumlova, do domů a kasáren.Odtud 
jsem musela já a ještě nějaké ženy, na dva dny na sklizeň brambor do 
Olšova(Olschof). Po večeři jsme ještě navštívili naši rodnou vesnici .Rodiny 
Brucknerova a Wagnerova tam musely ještě tři týdny zůstat a postarat se o 
zvířata.Zůstali jsme u nich přes noc. Příští den jsme šly do Olšova..... 
2.října odjížděl transport z Krumlova.Rodiny Kari a Haidinger ze Staré Huti byly 
v našem vagoně.Bylo nás 21 osob,mnoho truhel a zavazadel a sotva se dalo 
pohnout.Mladí muži šplhali na střechu vagonů a když přišel tunel museli rychle 
dolů. Vlak se 40ti vagony jel pomalu. Byli jsme ve vagonu č.19.jeli jsme přes 
Plzeň a Furth im Wald přes hranice.Odtud jsme se dostali na dva týdny do 
Schwabachu do tábora a potom do Forchheimu do Kolping a 
Waisenhausu.Byla to pro nás těžká doba. Pokrač.příště. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


