
Životopis pamětnice Ingeborg Suchanové, roz. Jakob 

Ingeborg Suchanová se narodila 1. července 1935 v Chomutově. Rodiče byli Němci. Tatínek 

Antonín Jakob (nar. 1891) pracoval pro pražskou pojišťovnu Securitas a maminka (nar. 1912) 

byla v domácnosti. 

Ještě před odstoupením pohraničí Německu na základě Mnichovské dohody nechával 

tatínek ve svém chomutovském bytě přespávat Němce, kteří utíkali před Hitlerem. V této 

době plánoval tatínek odjet s rodinou do Argentiny, ale nakonec k tomu nedošlo, protože 

maminka čekala druhé dítě (Gisberga, nar. 1938). 

Po okupaci utekl tatínek do Prahy, kde se skrýval před gestapem. Maminka s dvěma dcerami 

musela opustit velký byt a odešla bydlet ke své matce do Žatce, kde žily ve skromných 

poměrech. Pravidelně navštěvovaly rodiče tatínka, kteří žili ve Veleticích (okr. Louny), kde 

měli statek. 

Malá Ingeborg jezdila s maminkou za tatínkem na tajné schůzky do pražského hotelu 

Hybernia, kde ho nakonec zatklo gestapo. Po několika měsících ho mohly navštívit 

v nemocnici v Drážďanech, kde ležel kvůli následkům bití při výslechu. Nakonec byl poslán 

do koncentračního tábora Sachsenhausen. 

Po válce začal odsun Němců. Aby maminka s dětmi nebyla poslána do odsunu, musela 

sehnat dokumenty, které dokazovaly, že tatínek je antifašista a že ho Němci zavřeli 

do koncentračního tábora. Díky tomu nemusely do odsunu, ale šel tam zbytek rodiny 

(prarodiče a další příbuzenstvo). Bylo to v době, kdy rodina nevěděla, co je s tatínkem a zda 

ho ještě někdy uvidí. Ten se nakonec vrátil v létě 1945. Utekl z pochodu smrti. 

Rodina pak žila nejdříve ve Veleticích a pak v Petrohradu (okr. Louny). V roce 1946 se narodil 

rodičům syn Tomáš a v roce 1951 dcera Livie. 

Paní Ingeborg studovala Obchodní akademii v Karlových Varech, kterou ukončila v roce 

1953. Po studiu pracovala jako sekretářka u Krajského úřadu ČSM. Odtud musela odejít, 

protože byla katolička a nechtěla se vzdát své víry. Pak pracovala jako účetní v tabákové 

továrně Tabačka v Jáchymově a v Oddělení technické kontroly (Uranové doly Jáchymov). 

V roce 1955 se vdala a se svým manželem Ladislavem měla dvě děti (dceru a syna). 

V letech 1956 až 1961 pracovala v účtárně Odboru technické kontroly v Horním Žďáru. 

Kancelář se nacházela v blízkosti tzv. Věže smrti ve Vykmanově, kde se třídila uranová ruda 

a připravovala pro transport do Sovětského svazu. Do roku 1990, kdy odešla do důchodu, 

pracovala jako účetní v různých podnicích. 

V současné době žije v Ostrově nad Ohří. 

 

 


