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Úvod

Každý vládnoucí režim, bez ohledu na jeho formu, politickou
vlády, má vždy proti
nepřátelští.

mu jsou

sobě určitý počet odpůrců, kteří

příslušnost či způsob

s jeho existencí nesouhlasí,

případně

Toto pravidlo platilo od pradávna a platí dodnes. Jediné, v čem se pak

liší, je jak s těmito lidmi naložit. Zatímco demokratický systém respektuje pluralitu
pro totalitní režimy je názorová odlišnost
větším či

Tyto skupiny pak
případech

menším

nepřijatelná

a potažmo i

názorů,

existenčně nebezpečná.

způsobem umlčuje, případně potlačuje

a v extrémních

je i fyzicky likviduje.
vítězství

Podobná situace nastala i po

"pracujícího lidu" v únoru 1948

v Československu. Proti novým mocipánům se postupně vytvořila opozice, kterou bylo
nutno

potlačit

v zájmu jednotného "postupu

sloužil zejména Sbor národní

připravena

Lidové milice a

k důslednějšímu postupu je
případně

bezpečnosti

vpřed" při

(dále jen SNB) a jemu
Postupně

byla i armáda.

potřeba

budování socialismu. K perzekucím

ať

byli složkou

už

válečné,

téměř

nestačily

k řádnému odsouzení. Tuto funkci

pracovní tábory, ovšem
1948,

kdy je spravovali Němci, nebo

bezprávnou.

přičemž právě

většina

preventivně,

instituce, do které lze opozici zavírat

za drobné delikty, které jinak

let,

složky, dále

se ovšem ukazovalo, že

plnit tábory nucené práce (dále jen TNP). Zkušenosti s podobnými
několik

přidružené

Rovněž

zařízeními

poválečné,

kde pro

měly

zde byly již

změnu Němci

na Slovensku existovaly již od roku 1945 tzv.

zanikla do roku 1947. Znovu obnoveny byly až v březnu

zkušenosti s jejich

zřízením

a provozem se,

kromě

jiných, staly

vzorem a nakonec i součástí TNP. Pro KSČ tedy nebyl problém tento systém rychle
vybudovat.
Literatura k dané problematice je i není
systém, je tato látka
soustavněji

poměrně dobře

dostatečná.

zpracována,

přestože

Pokud vezmeme TNP jako
se na toto téma mohlo

začít

bádat až po roce 1989.

Nejprve vznikla práce

historiků Jiřího

Bílka a Karla Kaplana "Pomocné technické

prapory 1950 - 1954/ Tábory nucené práce v Československu v letech 1948 - 1954",1 kdy
právě

druhá

část

knihy je v podstatě prvním souhrnným pojednáním o této masové

nezákonnosti komunistického režimu.
I

V chronologickém

pořadí

sledujeme úvahy

KAPLAN, K.: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948 -1954. Praha 1992
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tehdejších elit nad nutností vniku TNP, projednávání zákona o TNP, následný vznik
přikazovacích komisí a konečně vzestup a útlum táborové soustavy v Československu.

Autor zde dokazuje zejména svoji znalost archivních

materiálů, neboť

ty

tvoří páteř

celé

práce.
Kaplanově

Po

Mečislav

díle se dané problematiky ujali historikové Dušan Janák a
součástí

Borák a výstupem jejich projektu, který byl

Moravě

,,Mechanismy mimosoudních perzekucí na

výzkumného úkolu zabývajícího se

a ve Slezsku po druhé

světové

válce

(1945 - 1954)" se stala publikace "Tábory nucené práce v ČSR 1948 - 1954".2 Autoři už
svým názvem knihy dali najevo, že v mnohém navazují na Kaplanovu práci a rozsáhlým
zpracováním zejména archivních
části.

osoby do jednotlivých

přibližuje

konkrétní

táborů.

táborů,

určitá

komisí,

osob do

Kaplanově

studii, jejím autorem je M. Borák, který se

autoři,

přímo

na

dvě

hlavní

komisemi, které

z Moravy a Slezska

na kterých bylo postaveno

zařazených.

statistická data o

provoz systému TNP v několika etapách i požadavky a
jeho

příkladech

důvody,

zařazování

a

přikazovacími

Na praktických

činnost těchto

rozdělené

ucelené dílo,

První, jejímž autorem je D. Janák, se zabývá

zařazovaly

pak

materiálů vytvořili

Druhá

část

na tuto odkazuje.

očekávání,

které si od

je bližší

Nastiňuje

něj

slibovali

a konečně následné vystřízlivění, když TNP nesplnily jejich představy.

Dalším zdrojem cenných informací k dané problematice byly konference o
vězeňství

a perzekuci po roce 1945,

ve formě

sborníků.

dvě

v

Opavě

a jedna v Praze, a zejména jejich výstupy

Tyto všechny práce ukazují systém TNP jako celek. Ovšem na téma jednotlivých
táborů

zatím mnoho napsáno nebylo.

Občas

s přihlédnutím k regionu, v jehož sborníku

se objeví menší studie zabývající se táborem

či časopisu

vyšla. Tak byla

např.

na

několika

stránkách regionálního sborníku "Podbrdska,,3 nastíněna historie TNP na Příbramsku,
ovšem vhledem k možnostem, které lokální sborník zejména délkou

může

nabídnout, byl

daný článek spíše informativní.
A

právě

tento prázdný prostor má za cíl

se jediným TNP v

severočeské hnědouhelné

je ukázat existenci
mnohdy mnoho

2"

zařízení,

měsíců

částečně

doplnit předkládaná práce. Zabývá

oblasti a to v Dolním

kterým z donucení prošlo

několik

Snahou autora

set lidí, jež zde strávili
lokalitě

nucených prací pro nový režim. V dané

•

Jiřetíně.

v

byly zkušenosti

BORAK, M.-JANAK, D.: Tábory nucené práce v CSR 1948 - 1954, Opava - Senov li Ostravy 1996
3 BÁRTÍK, F.: Tábory nucené práce na Příbramsku. In: Podbrdsko, Č. XII 2005, str. 172 - 219
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s táborovými systémy již z druhé
Němců,

poválečného

války a z

období

při

odsunu

TNP zde tedy měly na co navázat.
rozdělena

Práce je

táborech nucené práce a
proč)

světové

tři

na

hlavně

část

hlavní kapitoly. První
neboť

jejím výkladem,

se zabývá otázkou zákona o

režim se snažil navenek Ue otázka
představitelé

budit zdání legality, kdežto na interních zasedáních mohli jeho

definovat očekávání od TNP zcela bez okolků.
Druhá
kromě

část

popisuje vznik, postupný vývoj a konec TNP v dané

historie táborových

příchod

objektů

zařazených,

prvních

odjinud, otázky ostrahy a

Obsahuje

i pokus o rekonstrukci jejich vzhledu a polohy, dále

prohlídky

konečně

lokalitě.

táborů

z Ministerstva vnitra (dále jen MV) a

jeho konec, jak probíhal a z jakých

důvodů vůbec

byl

tábor zrušen.
Třetí část

by se dala nazvat "každodennost". Snaží se postihnout hlavní prvky

ovlivňující

život

"chovanců"

v průběhu jejich

zařazených

jakožto základní faktor

vztah k lidově demokratickému

"převýchovy",

zřízení"

ovlivňovaly. Rovněž

úroveň

perzekuce ve zdejším

věnována

samotným

chovancům

věku,

k omezenému množství

pramenů

člověku

dále snaha režimu

naznačit,

naučit

je "mít kladný

Několik

část

tabulek má cíl

se jedná jen o

a podmínkami, které je
čas

jak asi trávili volný

rodinného stavu, dále

přiblížit,

chovanců

životem

a na pracovišti. Poslední

tábora.

složení osob z hlediska

podkapitola pak má snahu

přímo

se autor snažil
táboře

Je zde popsáno pracovní nasazení

a "zapojení do budovatelského úsilí" neskrývanou

propagandou, ale i kapitoly zabývající se
nejvíce

zařazení.

jak asi vypadalo

ze

přiblížit,

jaké asi bylo

atd. Vzhledem

tří měsíců.

přikazování

konečně

této kapitoly je pak

důvody zařazení

výřez

a

Následující

osob na konkrétním

a jeho příběhu.

Množství podkapitol je dáno zejména snahou o co nejlepší popsání dané látky a
v neposlední

řadě

též rozdílným množstvím

materiálů,

které máme k dispozici

k počátečnímu, tedy chronologicky nejstaršímu období, je k dispozici více

(např.

materiálů

než

k posledním několika měsícům TNP v Dolním Jiřetíně)
Většina

z čerpaných

bezpečnostních

materiálů

se nachází v Národním archivu v Praze a archivu

složek v Kanicích. Otázky týkající se

obsahuje stejnojmenný fond - TNP Dolní
tomto

táboře, přinejmenším

uloženy

právě

Jiřetín

přímo

TNP v Dolním

Jiřetíně

E4/8, srovnatelné množství informací o

svým významem, je pak ve fondu Správa TNP, E - 1. Oba jsou

v Kanicích. Materiály týkající se historie
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objektů táborů

v Dolním

Jiřetíně

před

vznikem TNP se nacházejí

Problematiku

zařazených,

hlavně

zejména otázky

vokresním archivu v Mostě, fond ONV.

příchodu

prvních

chovanců,

obsahuje

opět

fond

Správy TNP, E-l v archivu bezpečnostních složek v Kanicích a rovněž fond SKNV Ústí
nad Labem v oblastním archivu v Litoměřicích,

pobočka

v Mostě.

Vzhledem k tomu, že otázky každodennosti nebyly pro MV
táborů příliš důležité,
měrou

Výraznou

při

sledování provozu

musíme hledat na toto téma zmínky spíše tzv. "mezi

řádky".

pak napomohl i rozhovor autora s pamětníkem TNP Dolní

Jiřetín,

bývalým chovancem Antonínem Sedlákem.
Cílem práce je
vnímání od
násilnější

pozdějších

rovněž

rozšířit povědomí

podobných táborových

charakter. Tím nemá

zvýšit informovanost,

snaha

neboť

samozřejmě

zařízení,

o systému TNP a
která

dojít k nějakému

oddělit

jeho

většinou měla přísnější
zlehčování

i mezi osobami, které prošly nějakým

a

TNP, ale spíše

perzekučním

systémem

KSČ ve 40. až 60. letech občas dojde ke slučování dané problematiky.

V průběhu vypracovávání došlo ke
zachováno.

Původně

autor

nevěděl,

změně

názvu práce, téma

zůstalo

zda bude na diplomovou práci dostatek

zcela

materiálů

k

popsání jediného TNP, proto zvolil název "Tábory na Mostecku v letech 1945 - 1953",
ovšem po prostudování

příslušných materiálů

se ukázalo, že jich bude dostatek. Nato se

autor rozhodl pro název "Tábor nucené práce Dolní
vystihuje obsah práce.
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Jiřetín", neboť

ten mnohem lépe

I. Tábory nucené práce
1.1 Situace v Československu mezi lety 1945 - 19484

Na konci druhé světové války vypadala situace v Československu zdánlivě podobně
jako na konci první

světové

války. Jenže na rozdíl od roku 1918 nebyl národ v euforii ze

vznikající republiky, ale spíše se vzpamatovával z hrůz německé okupace. ČSR byla
obnovena

téměř

v předválečných hranicích, pouze k ní už

nepatřilo

území Podkarpatské

Rusi, kterou si připojil Sovětský svaz, což vláda a parlament ČSR nakonec musely chtě
nechtě

potvrdit.
V álečná a

bylo nutno

rovněž

i

předválečná

postupně vyřešit.

otázka menšin,

neboť

zkušenost

Jedním z hlavních,

ty se nezanedbatelným

zapříčinily několik "problémů",

alespoň

podle tehdejšího uvažování, byla

způsobem

následné okupaci. I v tomto ohledu se tedy situace

které

podílely na rozbití republiky a

výrazně změnila

oproti konci první

světové války. Zatímco mezi lety 1918 - 1939 měla ČSR jednu z nejliberálnějších

menšinových politik,

minimálně

ve

střední Evropě,

po

skončení

války 8.

května

1945 se

z německé a mad'arské menšiny na území ČSR staly de facto bezprávné osoby.
Obyvatelstvo
nuceně

německé

národnosti se nakonec

a bohužel mnohdy i

podařilo

násilně vystěhovat,

z velké

zatímco

většiny

"odsunout", tedy

převážná část maďarského

obyvatelstva hlavně na jižním Slovensku zůstala přes pokusy ČSR nadále v republice.
Velmoci totiž na Postupimské konferenci daly souhlas pouze k odsunu

Němců,

zatímco

v otázce Maďarů stáhl podporu nakonec i SSSR.
Výraznou

proměnou

prošel od roku 1918, i díky existenci Slovenského státu mezi

lety 1939 - 1945, vztah Čechů a Slováků. I když Češi by nejraději navázali na situaci před
,,Mnichovem", pro Slováky už tento model nebyl
Beneš

při

přijatelný,

což musel potvrdit i prezident

jednání se Slovenskou národní radou (dále jen SNR), od roku 1944 faktickým

držitelem zákonodárné i výkonné moci na Slovensku.

4

Autor pro tuto kapitolu čerpal zejména z VYKOUKAL, J.-LlTERA , B.- TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik,
vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000, dále z internetového portálu TOTALITA. CZ Vznik a vývoj totalitního režimu v Československu (© 1999 - 2007 Tomáš Vlček [on-line], cit. 3.7.2007,
www.totalita.cz). KAPLAN, K.: Pravda o Československu. Praha 1990 a RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve
20. století, ll. díl. Bratislava 1998
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Poválečná

situace sice vedla k postupnému oslabování moci SNR na úkor pražského

centra, ale přesto zejména v prvních letech byla pozice SNR téměř autonomní.
I domácí politická scéna prošla výraznou
vyloučeny

když byly pravicové strany

z politického života. Jako i jinde v Evropě došlo u obyvatelstva k výraznému

posunu "vlevo" a pravicové strany u nás byly
následné

obměnou,

válečné

obviňovány

z událostí kolem ,,Mnichova" a

katastrofy. Vznikl nový politický fenomén, tzv. Národní fronta, pro

demokratické strany znamenající koalici politických stran, pro KSČ prostředek k dosažení
absolutní moci. Tvořily ji čtyři české a dvě slovenské strany: Československá strana
národně socialistická, Československá sociální demokracie, Československá strana lidová,

Demokratická strana a Komunistická strana, ovšem ta byla rozdělena na Českou a
Slovenskou,

čímž

získali komunisté v Národní

velké pravomoci, kterými stála svým

frontě největší

způsobem

vliv. Národní fronta

měla

nad parlamentem, nespadala pod

demokratickou kontrolu a zejména rozhodovala o tom, jakým stranám bude povolena
politická

činnost. Postupně

vznikly,

hlavně

na popud

komunistů

ve snaze snížit vliv

Demokratické strany na Slovensku, ještě Strana slobody a Strana práce.
Ve volbách roku 1946 dali
upevňovala

voliči

komunistické

straně

nejvíce

hlasů.

Ta si

mocenské pozice, zejména ovládala ministerstvo vnitra a

kontrolovala i armádu. Její postavení navíc bylo

umocněno

i

přítomností

postupně
postupně

Rudé armády na

území ČSR. Rovněž další společenské organizace, hlavně Revoluční odborové hnutí,
podléhaly vlivu

komunistů

osvobození země

sovětskou

měly jasně

a i ve správní oblasti

armádou totiž ovládly i za její pomoci

navrch. Hned od po
nově

vznikající národní

výbory, což jim dalo neoddiskutovatelnou výhodu oproti ostatním stranám. Navíc jejich
kontrola národních výborů po volbách v roce 1946 ještě vzrostla.
Politické události let 1946 až 1948 se dají

zjednodušeně

shrnout

(neboť

nejsou

cílem této práce) tak, že se v nich bojovalo o prosazení nového vládního programu
navrženého KSČ. Komunisté, ale nejen oni, byli zastánci radikálních reforem, zejména
v hospodářské politice a v zemědělství, zatímco nekomunistické strany

většinou

nehodlaly

dojít ve změnách oproti předválečným létům tak daleko.
Od roku 1947
využívali
různých

různé

začali

provokace,

komunisté již systematicky připravovat
většinou

protistátních "spiknutí"

za pomoci

(hlavně

bezpečnostních

převzetí

moci. K tomu

složek, dále odhalení

na likvidaci Demokratické strany na Slovensku),

infiltrace ostatních stran svými sympatizanty

či přímo

8

tajnými spolupracovníky - od druhé

poloviny roku 1947 i budováním tzv. levicových frakcí v těchto stranách, a

konečně čím

dál tím více na Národní frontě nezávislými rozhodnutími, bez dohody v koalici a ve snaze
paralyzovat akceschopnost Národní fronty. Jejich
v jiných

zemích

pod

sovětským

vzniku protikomunistického paktu, na

vlivem.
němž

počínání

v této

době

Přestože

od

léta

bylo obdobné jako
1947

došlo

ke

se podíleli národní socialisté, lidovci a

slovenští demokraté, účinně zastavit postup KSČ se jim nepodařilo. Vše vyvrcholilo
známými událostmi v únoru
komunistické totality. Hned po

1948, kdy se Československo dostalo do područí
převzetí

moci

začali upevňovat

své postavení, terorem a za

pomoci represÍ proti opozici.
A

právě

jednou z prvních masových forem perzekuce

režimem se staly tábory nucené práce.

9

nově

vzniklým totalitním

1.2 Okolnosti vzniku táborů nucené práce

Už samotný krátký časový úsek mezi převzetím moci KSČ (únor 1948) a vznikem
zákona, na jehož

základě

byly TNP

naléhavým problémem se stalo

vytvořeny (říjen

potlačení

1948),

naznačuje,

palčivým

jak

Přestože

protikomunistické opozice.

a
je

z dnešního pohledu zřejmé, že SSSR by nepřipustil poúnorovou mocenskou změnu v ČSR
a už vůbec ne výstup ČSR ze své sféry vlivu, vládly v tehdejší mocenské garnituře obavy
z křehkosti nově vniklého režimu.
Přímou příčinou

vzniku TNP se staly události po smrti posledního demokratického

prezidenta Edvarda Beneše (podle K. Kaplana aspekt mocenskopolitickýi, jehož pohřeb se
stal dosud

největší

potlačeny

SNB, ale

manifestací proti novému komunistickému vedení. Nepokoje sice byly

předcházet, případně

přesto

vyvstala otázka, jak v budoucnu podobným událostem

jim zcela zamezit. A

řešením

se staly

kterých by se bez nutnosti soudního rozhodnutí dali na

právě

TNP, tedy

poměrně

zařízení,

do

dlouhou dobu posílat

odpůrci nového uspořádání (opět podle K. Kaplana aspekt trestně právní)6.

Dalším a
případně nově

neméně

významným

vznikajícího

průmyslu,

důvodem

který

vzniku TNP se staly

měl před

sebou první

potřeby

pětiletku

stávajícího,
(tzv. aspekt

ekonomický) 7 • Především se jednalo o těžký průmysl, který na dlouho získal prioritu.
Právě obří

podniky

těžkého průmyslu

se jim od konce války nedostávalo.
chybějící

lidskou sílu obyvatelé

si žádaly

příliv

Několik

let po válce mnohde nahrazovali domácí

německé

velkého

národnosti,

kteří

počtu zaměstnanců,

byli

přikázáni

kterých

k odsunu, ale

jejichž odjezd byl pozdržen, avšak jak odsun postupoval, tak i této levné pracovní síly
ubývalo.
Z hlediska této práce byl
hnědouhelných dolů

důležitý

zájem o levnou pracovní sílu ze

(dále jen SHD) v Mostě. Jejich požadavek

práce v dolech a okolí.

8

KAPLAN, K.: Tábory ... , str. 88
Tamtéž
7'
,
,
BORAK, M.-JANAK, D.: Tabory ... , str. 137
8 Tamtéž, str. 140
5
6

10

zněl

500

Severočeských

mužů

pro

různé

1.3 Zákon o táborech nucené práce

o

zřízení

TNP rozhodlo Národní

shromáždění

na svém zasedání dne 25.

října

1948,9 kdy schválilo společnou zprávu výboru soc. politického a zdravotnického a výboru
ústavně

- právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 109) o táborech nucené práce (tisk

120). Účinnosti nabyl tento zákon dne 17. listopadu 1948. Za vládu se zasedání dne
25. října 1948 zúčastnili ministři Neuman, Petr, Plojhar a Šlechta. V Národním
shromáždění

o tomto návrhu promluvil poslanec Kapoun, který byl zpravodajem za oba

tyto výbory. O zákonu prohlásil, že po

něm

volá všechen pracující lid zapojený do

budovatelské práce na výstavbě republiky a jejího hospodářství. Zákon podle jeho slov měl
postihnout osoby vyhýbající se práci
poctivě

byli

a

řádně.

přikazováni

bezpečnosti

či

ty,

si

neopatřují

hmotné

prostředky

k životu

K tomu sice již sloužily tzv. zemské donucovací pracovny, do nich však
lidé odsouzení pro

určitý

bylo dle poslance Kapouna

osoby, které se sice žádného trestného
kdy se vyhýbají

kteří

řádné

trestný

třeba

činu

čin.

Ovšem v zájmu zejména kolektivní

zařízení,

i

něhož

do

by byly

přikazovány

nedopustily, ale svým asociálním jednáním,

a poctivé práci, ohrožují

společenské

a

hospodářské zřízení

a také

"budovatelské úsilí všeho pracujícího lidu".lO Ve svém tvrzení se opíral zejména

o paragrafy v ústavě

č.

26 a 32, které sice

přiznávají

každému právo na práci, ale

rovněž

považují práci za občanskou povinnost.
O smyslu zákona poslanec Kapoun prohlásil, že má ráz výchovný, že má osoby
dopouštějící

se trestné

smyslu získání dobrého

činnosti

a ty, které se vyhýbají poctivé práci,

poměru

k práci a k lidově demokratickému

že se jim dostane mravní, odborné a
Kapouna vyplývá, jak režim
jako léčení pacientů,

něco,

osvětové

oficiálně vysvětloval

co

dělá

výchovy.

zřízení.

ve

K tomu uvádí,

z interpretace poslance

vznik a poslání této instituce, tedy něco,

stát pro jejich dobro.

Po poslanci Kapounovi dostal slovo poslanec
Opět zdůraznil nařízení

Právě

převychovávat

Němec

za výbor

ústavy o práci, ale poté již blíže definoval

ústavně

skutečné

- právní.

poslání zákona.

Poslanecká sněmovna (Parlament České republiky, poslanecká sněmovna [on-line], cit. 2.7.2007,
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/015schuz/s015005.htm)
10 Tamtéž

9
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I on mluví o lidech,

"kteří

se vyhýbají práci, spoléhají na bezpracné zisky a

kteří jsou

asociálními zjevy našeho Života".l1 Tím se nijak neliší od předchozí řeči poslance
Kapouna, ovšemjiž dalšími slovy ukazuje, koho

přesně

mluví o osobách zbavených v únorových akcích

myslí těmi asociálními zjevy, když

akčními

zaměstnání

výbory svého
zakročit.

povalujících se v lázních a letoviscích, proti nimž je nutné

a

Následuje klasické

odvolání se na hlas lidu, jež si údajně nová opatření žádá. V další části svého výkladu, stále
v rámci obhajoby nového zákona,
že "cestou k socialismu, bude se

naznačuje

možný vývoj a odkazuje na zkušenosti SSSR,

zostřovat třídní

boj a naši

nepřátelé

budou se snažit, aby

mařili a kazili naši cestu" .12

Jako poslední
Vodička.

měl

k tomuto zákonu v Národním

shromáždění

řeč

poslanec

I v jeho slovech se pochopitelně objevuje tvrzení o zákoně, jež bude "s povděkem

a plným souhlasem,,13 přijat každým poctivým československým občanem. Na rozdíl od
předchozích řečníků

k nápravám škod

se poslanec

způsobených

Vodička

válkou.

vrací až do roku 1945, po

Skončená

dvouletka i

"přes

němž

došlo

sabotování ze strany

reakce,,14 proběhla prý příznivě. V jeho slovech najdeme kupodivu odkaz i k 28. říjnu
1918, dále k účastníkům prvního i druhého odboje, dokonce i k
po válce pracovat pro národ a budovat

svůj

legionářům

atd. Povinnost

stát srovnává s povinností "za okupace chopit

se zbraně nebo jinak proti nacistům bojovat" .15 Konečně naráží i na nový charakter
obnovené republiky, kde je

"odstraněno vykořisťování člověka člověkem,

užitek za práce není již vlastnictvím

kapitalistů,

jako byli Preisové,

stát, ve kterém

Bartoňové,

Beranové

apod. ,.16 Koho tedy vidí za největší ohrožení republiky a budovatelského úsilí? "Vředem
na

těle

občana

naší republiky jsou lidé vyhýbající se práci,

kteří nechtějí žít

a živit se poctivou prací. K nim se řadí spekulanti a šmelináři,

zásobování a výživu lidu. Do této skupiny

patří sabotéři

hospodářského

skupinou jsou však ti,

lidově

životem spravedlivého

plánování.

demokratického

Nejnebezpečnější

zřízení

a

škůdci

kteří poškozují naše

našeho budování a

kteří

ohrožují výstavbu

šeptandou, vyvoláváním neklidu a jinou protistátní činností,

která je inspirována československou reakcí a podporována reakcí zahraniční. ,.17 Ale aby

Tamtéž
Poslanecká sněmovna (Parlament České republiky, poslanecká sněmovna [on-line], cit. 2.7.2007,
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprotl015schuz/s015006.htm)
13 Tamtéž
14 Tamtéž
15 Tamtéž
16 Tamtéž
17 Tamtéž
II
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12

dokázal "pravý" smysl a zbavil ho nálepky

perzekučního či

trestního,

svého proslovu, že je to "zákon, kterým se má dosáhnouti převýchovy

vysvětluje
těchto

na konci

lidí na

řádné

občany republiky".18

Nakonec lze ještě dodat, že všechny výbory schválily tento zákon jednomyslně.

18

Tamtéž
13

1.3.1

Skutečný

o

výklad zákona

skutečném výkladu zákona o TNP a o tom, jak si ho špičky vedení KSČ

představují,
bezpečnost

nám dává výborné
a

pozdější

vysvětlení

náměstek

Josef Pavel,

ministra vnitra pro

ministr vnitra v průběhu "pražského jara", který se

zúčastnil schůze

členů krajských komisí pro zařazování osob do TNP konané v Brně 15. prosince 1948.
svědectví

Význam tohoto
vyjádření,

důležitý

je z dnešního pohledu

spuštěním
správně

proto, že se nejedná o oficiální

které vždy musí alespoň částečně zakrýt nepublikovatelné

zkreslující. Na rozdíl od oficiálních stanovisek
členy

celého procesu

plnit

představy tvůrců

komise pro

měl

zařazování

zákona a osoby

skutečnosti,

totiž J. Pavel za úkol
osob

zařazené

19

připravit

do TNP

a je proto

ještě před

tak, aby tyto mohly

splňovaly

požadovaný

politický rozměr.
Ve své

řeči

nejprve uvedl, že tábory mají za úkol

zřízení

demokratického

a

živlů

Osobám v táborech se má dostat
budou

zajištěni

i

příslušníci

převýchovu nepřátel lidově

vyhýbajících se práci. Dále
lékařské péče

upřesnil

a mají dostat za práci

charakter

řádný

táborů.

plat, z něhož

jejich rodin. Zde pronesl názornou poznámku o jistém

soudruhovi z Prahy, který na toto

vysvětlení

prý uvedl, že by byl za první republiky rád,

kdyby měl takové zajištění. V tomto pohledu se ještě nelišil od oficiálního výkladu.
Z jeho dalších slov však již není pochyb, jaký byl
Pokračuje

slovy:

,,Někdo

si

vysvětluje účel táborů

skutečný účel těchto zařízení.

tak: dáme tam cikány a jiné práce se

vyhýbající lidi a dost. To by bylo falešné. My chceme tábory nucené práce dosáhnout
očisty veřejného

života, bereme to se sociálního hlediska, dáme tam

třídního nepřítele,

šmelináře a sabotéry, kteří ve svém okolí kde žijí nemají možnost se napravit. ,,20A
pokračuje ještě jednoznačněji:

tisíce lidí

vyloučených

lidí postižených

ze Sokola a jiných

znárodněním

budeme především

,,Reakce po únoru nezmizela, ona se jen skryla. Máme zde

věnovat.

spolků,

vyhozených z

a dnešním lid. dem. režimem

různých závodů

vůbec.

a

úřadů,

To jsou lidé, kterým se

Musíme zákon o táborech nucených prácí chápat politicky a

Národní archiv Praha (NA), fond (f.) ÚV KSČ, signatura (sign.) 05/11, číslo kartonu (č.kart.) 103, Zápis
ze schůze členů krajských komisí pro zařazování osob v táborech nucené práce, konané dne 15. prosince
1948 v Brně
20 Tamtéž
19

14

třídně. Jak to káže usnesení posledního zasedání ÚV KSČ. Dáme ho do služeb

socialistického sektoru našeho
Kapitalistický sektor

hospodářství,

hospodářství

je našim

vyhýbají práci, tam jsou kolaboranti, živly,
v kavárnách, tam se musíme
přepychové

budeme jím pomáhat při
třídním nepřítelem,

výstavbě

tam jsou lidé,

kteří rozvrací, rozšiřují šeptandu

zaměřit, neboť

SNB na všechno

byty a vily. Budeme se opírat o celou

veřejnost,

socialismu.

nestačí.

kteří

se

v obchodech a
Seberem jim

o naše závodní a místní

organizace KSČ.'m Dále se jako každý předchozí řečník odvolává na "občanstvo, které
bude vděčno za očistu".22 V dalších slovech pak ovšem nabádá, aby se jednalo spravedlivě
a přesvědčila se veřejnost, že je to v její prospěch. Apeluje na připravenost bezpečnostních
referentů

pro každý

malých, ale velcí

případ.

zločinci

Následuje srovnání s retribucí, kde
z toho unikli. Na

závěr

údajně

došlo k potrestání

pak nabádá, že "i když se jedná

o nepřátele lid. dem. zřízení, musíme podstoupit boj o získání každého člověka".23
Po J. Pavlovi nastoupil vládní rada Machula, který promluvilo TNP z hlediska
právního a zákonného. I on se zaštiťuje lidem, který "sám si ho dal a musí ho plnit,,?4
Zákon prý neodporuje
zařazování

ústavě

z hlediska odebrání svobody. Následuje

zdůraznění,

že

do TNP není trest.

Pokračuje

výklad jednotlivých pasáží zákona.

Zákon prý odkryje pracovní rezervy, které dosud byly nedosažitelné. Osoby
pracující v rámci TNP mají pracovat zásadně ve státních a národních podnicích, "aby jejich
práce nebyla vykořisťována ve prospěch soukromých osob".25
Zajímavé je i jeho tvrzení, že zákon znamená revoluci v právu,

neboť nepotřebuje

trestní čin k zásahu. Je to prý proto, že zákon je preventivní a předchází trestným
Dále je prý možno do TNP

zařadit

činům ...

i osoby, jež si po potrestání odpykaly trest v klasických

věznicích.

Mimochodem, i právní komise Ústředního výboru KSČ v září 1949 upozorňovala
na možný rozpor s ústavou v případě zavedení tohoto zákona do právního

řádu.

Bylo by

totiž po jeho přijetí možné trestat občana jen za jeho chování, nikoliv za spáchání trestného
činu. 26
21

22
23
24
25
26

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Zápis ze schůze členů krajských komisí pro zařazování
osob v táborech nucené práce, konané dne 15. prosince 1948 v Brně
Tamtéž
Tamtéž
Tamtéž
Tamtéž
KAPLAN, K.: Tábory ... , str. 80
15

Pozoruhodné je i to, že
dotyčnou

tříčlenné kOllŮse zařazující

osoby do TNP, nemusely

osobu slyšet, ale ve výjimečných případech mohly.

KOllŮse
bezpečnostního

tedy

měly zařazovat někoho,

referenta ONV.

16

koho

vůbec

neznaly, Jen na

doporučení

II. TNP Dolní Jiřetín
2.1

Předchůdci

TNP Dolní Jiřetín

Mostecká uhelná pánev byla významnou oblastí dávno
1948 a jejího strategického významu si byli

dobře vědomi

Vždyť

měl

požadavek odstoupení Sudet Německu

důvod hospodářský. Rovněž

i

před revolučním

Němci před

rokem

,,Mnichovem".

vedle národnostního snad i

významnější

táborový systém využití pracovní síly zde nevznikl nástupem

KSČ k moci a v době vzniku systému TNP měly objekty zdejšího tábora již relativně

bohatou historii. Z hlediska námi sledované problematiky jsou pro nás
táborů č.

43 a

č.

důležité

24, ve kterých v letech 1948 - 1950 fungoval TNP Dolní

kapitola si pak klade za cíl

stručně přiblížit

internovaných.

17

jejich vznik, historii a

objekty

Jiřetín.

rovněž

Tato

kategorie

2.1.1 Ubytovací tábor č. 43 27

Tento tábor vznikl v dubnu 1943 a za války v něm byli ubytováni
z východu. Jedna část tábora byla určena pro
bez rozdílu

stáří

a pohlaví, ve druhé pak byli ruští

V poválečném popisu tábora se k tomu
válečné

nesvobody pro

totálně

zajatce

nasazené ruské

váleční

můžeme dočíst:

zaměstnané

zajatci,

výhradně dělníci

dělníky

kteří

a jejich rodiny

pracovali v dolech.

"Tábor byl postaven za doby

na dole Quido I - III, který leží asi deset

min. cesty od tábora.,,28 Celková kapacita byla při normálním obsazení 1540, při

nouzovém dokonce 1700,

přičemž průměrné

postupně

8000 osob,

prošlo

přibližně

v Dolním Jiřetíně
května

při

počet

obsazení bylo blíže k 1700 osobám. Táborem

úmrtí se nedá

zpětně

zjistit. Sídlo tábora bylo

dolu Quido I/ll. Tábor byl osvobozen až na samotném konci války, 8.

1945. Tehdy se v něm nacházelo asi 1500 osob a tábor byl

okamžitě

po osvobození

rozpuštěn.

Osud bývalých
s armádou,

později

bývalém ruském

zajatců

byl rozdílný,

část

domovů.

byli evakuováni do svých

hřbitově

u Souše nebo

se rozešla do zdejšího okolí,

převáženi

část

odešla

Mrtví z tábora byli pochováni na

do mosteckého krematoria a tam

zpopelněni.

V poválečném období se karta obrátila a objekt tábora byl použit jako ubytovací
středisko

k internování Němců,

"kteří byli zaměstnáni rovněž na

okolních dolech (Quido I -

III, Zdeněk Nejedlý, Centrum, Kolumbus)".29 Ani po jejich odchodu nezůstal tábor

prázdný,

neboť

"po zrušení internačního

střediska Němců

objektů

bylo

tábora použito jako

ubytoven pro vojenské a civilní brigádnfky".3o Na podzim roku 1946 byl tábor zapůjčen

ministerstvu sociální

péče,

jehož

repatriační

a

reemigrační

odbor jej využil pro

účely

reemigrace Volyňských Čechů a Slováků. Ti zde byli ubytováni jen několik měsíců,
posléze byl totiž objekt

přeměněn

ve správní

budoucího TNP byla až následná

věznici

neúspěšná

snaha

ONV Most. Ale
"zříditi

největší předzvěstí

z tábora

pobočku

zemské

Státní okresní archiv (SokA) v Mostě, f. ONV, inventární číslo (inv. č.) 134, evidenční (evid .) 20
Archiv bezpečnostních složek (ABS), f. E - 1, karton (k.) 2, archivní jednotka (a. j.) 6 - Věc: Tábor SHD
Č. 43 v Dolním Jiřetíně u Mostu - příprava ke zřízení tábora nucené práce, číslo (č.) 1622/3 - 3/11 - 1948,
str. 1
29 Tamtéž
30 Tamtéž
27

28
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donucovací pracovny v Ruzyni, k čemuž pro nedostatek

káranců

a politických

vězňů

nedošlo".31

V poznámce zprávy z velitelství SNB v Dolním
jak tábor asi vypadal. "Tábor byl postaven
cihlové, okna malá

(světlíky

ve

Z

budov

střeše). Lůžka dřevěná

Jiřetíně

se

určených

můžeme

poprvé

dočíst,

pro polní stáje. Podlahy

po dvou nad sebou a bez patřičných

slamníků. V táboře byli ubytováni muži, ženy a děti, nemocní pohromadě. ,,32

V

pozdějším

TNP přeci jen jisté

tábor byl jen pro muže a kapacita
zvětšení

změny přišly. Zařazení měli

neměla

být ani

poloviční,

špatným provozním stavem.

neboť

v poúnorové

Němci

za války.

době neměl

Rovněž

důvodů

hygienické podmínky se asi zlepšily,

režim k dispozici zdaleka tolik pracovní síly jako

V dubnu 1946 se v něm nacházelo asi 780 osob

německé

v hornictví a s omezeným pohybem, odsun byl u nich
z pracovního nasazení. Personál byl
příslušníky

závodní milice SHD, dále

měli

národnosti pracujících

prováděn

podle

uvolnění

tvořen

správcem tábora, jeho zástupcem, 11

dvěma

dalšími blíže ne specifikovanými silami a

jedním lékařem docházejícím do tábora.

32

což ovšem nebylo z

obytného prostoru pro jednotlivce, ale spíše nepoužitelností všech budov

způsobené

31

k dispozici slamníky,

Tamtéž
SOkA V Mostě, f. ONV, inv. č. 134, evid. 20
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2.1.2 Ubytovací tábor č. 24 33
němž

Druhým objektem, v

se nacházel TNP Dolní

existence byla ještě o několik let delší než tábora Č. 43,
Jeho sídlo bylo jižně od Horního
táboře

mluvit o

v Dolním

Jiřetína

Jiřetíně.

Jiřetín,

neboť

v katastru Horního

V průběhu války byl

byl tábor

Č.

24. Jeho

fungoval již od dubna 1941.
Jiřetína,

rozdělen

tedy se dá jen

stěží

na tábor 24a, kde byli

ubytováni italští váleční zajatci, a 24b, který sloužil jako bydlení pro tzv. Ostarbeiter, mezi
totálně

nimiž byli i
při

dělníci

pro práci v dolech. Celková kapacita pak byla

normálním ubytování v táboře 24a 918 a při nouzovém až 1000 osob, v táboře 24b 972,

respektive 1000
Č.

nasazení polští

při

nouzovém.

Průměrné

obsazení však bylo

43, 506 osob v Č. 24a a 542 v Č. 24b, což znamenalo jen asi

Z toho vyplývá i nižší
zde se nedá

počet

určit počet

osob, které za války táborem

úmrtí, avšak místní obyvatelé

Č.

výrazně

nižší než u tábora

poloviční

využití kapacity.

24 prošly, kolem 5000. Ani

hovořili

o tom, že v táboře 24b byl

počet úmrtí "dosti velký,,34. Každopádně v den osvobození, jež bylo i dnem rozpuštění
května

tábora 8.

1945, se zde nacházelo asi 2000 osob, což znamená, že tábor byl

úplně

plný. Část internovaných se poté rozprchla do okolí, italští zajatci ovšem ještě chvíli
v táboře

zůstali,

naloženo

případně

než odešli,

obdobně

jako v táboře Č. 43.
poválečná

Podobná byla i jeho
Němců

později

pro práci v dolech,

V dubnu 1946 zde bylo 420
30 žen a 25
personál zde

dětí)
měl

byli evakuováni do vlasti. S mrtvými z tábora bylo

historie. Nejprve sloužil jako ubytovací

jako ubytovna pro

zajištěných

příslušníky

pracovních brigád.

v táboře 24a a 105 volných v oddělení 24b Cz toho

v podobném postavení a s povinnostmi jako v táboře

jiné složení,

např.

zařízení

ostrahu

tvořilo

21

příslušníků

Č.

43. Pouze

SNB, zato zde nebyl

zástupce tábora.
Na podzim 1948 se o
byli ubytováni cikáni. Podle

něm začalo

výsledků

uvažovat jako o možném TNP, v té

době

prohlídky ze 17. listopadu by tábor po

vyhovoval, ale "za dosavadního stavu, kdy v něm

hospodaří

v něm
úpravě

cikáni, tento tábor rychle

pustne".35

V roce 1949 byl tábor 24b likvidován ajen 24a sloužil jako TNP.

Tamtéž
Tamtéž
35 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 2 - Záznam přehlídky plánovaných středisek "Táborů nucené práce" SHD v Mostě
dne 16. listopadu 1948, číslo (č.) 1620/9 - 30/11 - 1948 - III.I6A
33
34
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2.2 Vznik TNP v Dolním Jiřetíně

Po

přijetí

zákona o táborech nucené práce z 25.

října

1948 byl jako první

zřízen

TNP v Kladně - Dříni, tzv. tábor na Šestém. Jako druhý pak právě námi sledovaný TNP
Dolní Jiřetín.
Přesné

datum vzniku prvních TNP se dá

určit

jen

obtížně

nebo

vůbec.

Otázkou

rovněž je, co vlastně za vznik považovat. Podle výkladu D. Janáka36 existuje několik
mezníků,

za které lze považovat genezi tábora.

•

zřízení

Tím prvním je

tábora jako jistý

administrativně

v první fázi systému TNP výnosem MV, které jediné
se

dělo

mělo

právní akt provedený
právo

zřizovat

TNP. To

ke konkrétnímu dni.

•

Rovněž

lze chápat den zřízení TNP okamžikem, kdy byl jmenován velitel tábora.

•

D. Janák ovšem jako

skutečný

den uvedení do provozu považuje až nástup prvních

internovaných.
případě

V našem
rozhodně

máme k dispozici materiály se všemi

potřebnými

daty, což

nebývá v této oblasti pravidlem.

Pokud tedy

přijmeme

výklad D. Janáka a aplikujeme ho na TNP Dolní

Jiřetín,

dostaneme tato data geneze:

•

výnos MV o
zprávě

zřízení

- originál ani kopie výnosu se bohužel nedochovaly, ale ve

MV o likvidaci TNP Dolní Jiřetín se píše o zřízení tábora výnosem ze dne

7. prosince 1948. 37

•

jmenování velitele tábora -

proběhlo

rozkazem MV ze dne 29. listopadu 1948 a

bylo ke dni 1. prosince 1948 38 . V jiných zprávách, týkajících se celého systému

•
36'

TNP, se

hovoří

Dolního

Jiřetína je

o tom, že velitelé TNP budou jmenováni až k 15. prosinci 1948. U
však jmenování k 1. prosinci 1948 podle dokumentů jisté.

nástup prvních zařazených - O nástupu
,

,

chovanců

viz. kapitola 2.5.

BORAK, M.-JANAK, D.: Tabory ... , str. 154
37 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: TNP Dolní Jiřetín - zrušení, č. 1152 taj ./50 - TNP - 006, str. 1
38 ABS, f. E - 4, k. 1, a. j. 1 - Rozkaz ZV - SNB v Praze, číslo jednací (č. j.) I1- 333/109 - 27/11 - 48 ze dne
29. listopadu 1948
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zřízení

Otázka

staršího data. Objekt

již od 22. října 1948, tedy ještě před přijetím
39
zákona o táborech nucené práce. Při pozdější prohlídce tábora z ll. listopadu provedené

budoucího TNP

měl

samozřejmě

TNP ve zdejší oblasti byla

být SHD

připravován

podplukovníkem SNB Kuchtou spolu se štábním kapitánem SNB Tumovcem se ovšem
zjistilo, že dosud žádné slíbené přípravy nezačaly.40 SHD se proti tomu ohradilo dopisem
MV, ve kterém ubezpečuje, že "ve

věci zřízení tábora

pro nucenou práci v Dolním

Jiřetíně

se již počíná pracovati na úklidu tohoto tábora, takže k původně sjednanému termínu 1. 12.

1948 bude tábor v požadovaném pořádku".41
V další zprávě MV z 22. listopadu 1948 je pak zmíněno, že TNP Dolní Jiřetín bude
v nejbližší době zřízen42 a na rozkazu ze dne 29. listopadu 1948 už tábor figuruje jako
zřízený43. Jak již ovšem víme, formální výnos o zřízení nese datum 7. prosince 1948.
Poněkud složitější

je otázka

zprávy ze 17. listopadu 1948 o
tábora

vzrůstat postupně

nárůstu

přehlídce

kapacity zdejšího vznikajícího TNP. Podle

plánovaných

středisek

již v listopadu. Do 20. listopadu

mělo

TNP totiž
být

měla

připraveno

kapacita

ubytování

pro 200 osob, do konce listopadu pro dalších 160 a pak podle potřeby měla týdně vzrůstat
kapacita až na 600 osob. 44 Ovšem SHD počítalo s přípravou tábora až k 1. prosinci 1948 a
předchozí časový

nikdy v plánu,

harmonogram

neboť např.

rozhodně

nedodržovalo, a jak to vypadá, ani to

k 10. prosinci 1948 bylo

připraveno

jen 280

lůžek.

nemělo

Obhajovalo

to tím, že vyčkává až příchodu chovanců a až podle toho upraví i počet lůžek. 45 Celý
předchozí výčet
Rovněž

nám jen ukazuje, jaké

spolupráce mezi MV a SHD

poměry

zřejmě

asi panovaly

při zřizování

prvních TNP.

zdaleka nebyla bezproblémová.

ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor SHD Č. 43 v Dolním Jiřetíně u Mostu - příprava ke zřízení tábora
nucené práce, Č. 1622/3 - 3/11 - 1948, str. 1
40 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor SHD Č. 43 v Dolním Jiřetíně u Mostu - příprava ke zřízení tábora
nucené práce, Č. 1622/11 - 30/11 - 1948 Ú.p.
41 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábory nucené práce, k vašemu Č. j. 1622/4 - II/XI - 48 - IIII6a
42 ABS, f. E - 1, k. 3, a. j. 16 - Tábory nucené práce - ostraha, 1620/13 - 22/11 - III/6a - 48
43 ABS, f. E - 4, k. 1, a. j. 1 - Rozkaz ZV - SNB v Praze, č.j.II - 333/109 - 27/11 - 48 ze dne 29. listopadu
1948
44 ABS, f. E-l, k. 2, a. j. 2 - Záznam přehlídky plánovaných středisek "Táborů nucené práce"
SHD v Mostě dne 16. listopadu 1948, Č. 1620/9 - 30/11 - 1948 - III.I6A
45 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 2 - Odpověď k dálnopisnému výnosu ze dne 10. prosince 1948, Č. 1620/3 - 10 - 12
- 1948
39
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2.2.1 Prohlídka tábora ze dne 22. října 194846

Této krátké prohlídky budoucího TNP se
předák

Marmor a

zúčastnil

za SHD zástupce ústředí čs.dolů

skupiny IIlIB ministerstva vnitra vládní rada Machula.

Měli

za úkol

zhodnotit, zda je tábor pro dané

účely

vyhovující a popsat MV jeho stav, krátce historii a

také lokalitu, kde se nacházÍ. A

právě

proto je tato zpráva pro nás tak zajímavá,

jedná o jeden z mála dochovaných kompletních

popisů

neboť

se

samotného tábora. V době

prohlídky byl tábor prázdný a hlídal jej pouze jeden zaměstnanec SHD.
Nejprve je
Dol.Jiřetín

zmíněna

po levé

straně

jeho poloha a otázka vlastnictvÍ. "Tábor je situován u obce

silnice vedoucí do

Komořan.

Stojí na pozemku SHD. Objekty

tábora jsou rovněž vlastnictvím SHD.,,47

Následuje historie, která již byla zmíněna v kapitole Č. 2.1.1
Tábor samotný tvořilo sedm obytných "baráků,,48, "v jednom je situována
společenská místnost (divadlo, kaple)"49, v každém ze zbývajících mohlo být společně

ubytováno 16 až 20 osob, a to "etážově, postele jsou dvojité dřevěné".50 Dalšími budovami
byly koupelna,

kuchyně, skladiště,

odvšivovárna, jedna správní budova a

konečně tři

venkovní latríny. U brány pak stála strážnice pro ostrahu.
V

koupelně

-

umývárně

byly ,jednak žlabová umývadla s kohoutky, jednak

sprchové lázně na studenou i teplou vodu".51

Táborovou kuchyni

tvořily zřejmě dvě

místnosti a byla vybavena ,,5 dobrými kotly

á 300 l, tedy na 1500 litrů, a jedním velkým závodním sporákem".52 Druhá místnost byla

tzv.

přípravná,

lednička.

Co se

kjejí
týče

výbavě patřil

i elektrický stroj na loupání brambor a byla zde

dalších nezbytností,

zmiňuje

zpráva jen menší množství jídelních

porcelánových misek a kuchyňské náčinÍ.

ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor SHD Č. 43 v Dolním Jiřetíně u Mostu - příprava ke zřízení tábora
nucené práce, Č. 1622/3 - 3/11 - 1948, str. 1,2
47 Tamtéž, str. 1
48 Tamtéž, Budovy v táboře se označovaly slovem "barák", autor tedy tuto terminologii ponechal.
49 Tamtéž
50 Tamtéž
51 Tamtéž
52 Tamtéž
46
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Ve správní

budově

byla

zřízena ošetřovna

- ambulance, "kde je již

nejnutnější

vnitřní zařízení (skříň na instrumenty, lehátko, operační stůl a podobně)".53

K zajištění vody do tábora sloužily
Komořanům,

druhá vedle louky po

straně

dvě

tábora

venkovní pumpy, jedna za silnicí ke
směrem

k dolu Quido I - III

patřící

ke

zdejšímu táboru. Louka byla mimochodem vhodná k obdělávání, k čemuž by ve snaze o co
největší

soběstačnost

nezávislost a

zřejmě

tábora

došlo, nebýt krátké existence TNP

v tomto objektu.
Z dalšího vybavení lze ještě zmínit kotelnu s ohřívacím

zařízením

na teplou vodu,

vodovod na pitnou a užitkovou vodu, kanalizaci ústící do jímacích žump, holírnu,
krejčovskou

i obuvnickou dílnu a

samozřejmě

telefon. Dále, což byl rozdíl oproti táboru

Jiřetín

24, do kterého se osazenstvo TNP Dolní

koncem ledna 1949

přesunulo,

č.

byla

v táboře již kantýna.
Tábor byl vybaven pro celoroční provoz.
Každá ubikace

měla

vlastní kamna na uhlí a

zděný

komín, topiva

nedostatek a zajímavá byla i jeho doprava: "Pro přísun uhlí je

zřízena vlečka

určitě

nebyl

úzkokolejné

dráhy Z dolu Quido I - III až do tábora. ,,54
Co se

týče

dalšího vzhledu budov, tak

mezerou. Okna jsou jednoduchá, pouze
stropů,

se stropním

větráním

ve

"stěny dřevostaveb

někde

střechách.

jsou dvojité se vzdušnou

jsou dvojitá. Baráky jsou typové, beze

Okenní rámy i

dveřní

rámy jsou mnohde

~
vytrh any,
okn a roz b·"
zta .55

Tábor pochopitelně nebyl v perfektním stavu, ale oprava neměla být obtížná a mělo
ji provést po náležité stavební prohlídce SHD.
k táboru ještě
přípravě

tři

Kromě zmíněných

obytných

další, neudržované, ležící za ohradou tábora. Mnoho

opravit, ve skladišti ve správní

(přikrývky, prostěradla,

budově

pak byla

připravena

lůžek

menší

baráků patřily

bylo nutno

při

část lůžkovin

povlaky).

Kapacita byla odhadnuta na

"při

etážovém obložení 700

lůžek, při

nouzovém 900 -

1000 lůžek". 56
Nejbližší stanice SNB byla v Dolním Jiřetíně, vzdálena asi jeden kilometr, nejbližší
nemocnice pak v Mostě.

Tamtéž
Tamtéž
55 Tamtéž
56 Tamtéž
53
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Tábor nedisponoval žádným vlastním dopravním

prostředkem.

K nápravě došlo až

v táboře č. 24 v únoru 1949, kdy došlo k přidělení nákladního vozu značky Škoda Popular.
Později takto jiřetínský TNP získal ještě další vozidlo, motocykl a jízdní kolo. 57

Zbytek zprávy
věznice

pokračuje

úvahou nad možností, že by bývalý velitel tábora a

ONV Erba mohl být i velitelem TNP, vhledem ke zkušenostem, které s jeho

správou má.
Na konci je z hlediska námi sledované problematiky

nejdůležitější

pasáž: "Objekty

SHD budou se dobře hoditi jako tábor nucené práce. ,,58

Krom tohoto popisu se nám
něm jsou téměř kompletní.

rovněž

dochoval plán tábora, takže naše poznatky o

59

Ale všechno má své klady a zápory a nejinak je tomu i zde. Tábor č. 43 se používal
jako TNP jen krátce, což pro nás
část

existence TNP Dolní

tak

důkladné

Jiřetín proběhla

informace. Ovšem pro

používané systémem TNP,
nějaký

poněkud

předchozí

znehodnocuje získané poznatky.
v táboře

představu,

popis

č.

jak

Neboť

hlavní

24, o kterém však zdaleka nemáme
vůbec

bohatě stačí

asi vypadaly objekty

a je jasné, že

přestože

táborů

neexistoval

závazný model táborového objektu, velké rozdíly mezi nimi v hlavních parametrech

nebyly.

ABS, f. E - 1, k. 8, a. j. 71 - Věc: Poukazy na pneumatiky .... , č. 1624/51 - 10/2 - 49 ze dne ll. února 1949
ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor SHD č. 43 v Dolním Jiřetíně li Mostu - příprava ke zřízení tábora
nucené práce, č. 1622/3 - 3/11 - 1948, str. 1,2
59 Mapa tábora viz. Příloha č. 2
57

58
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2.3 Ostraha v TNP

Jelikož se režim snažil udržet

alespoň částečnou

iluzi o tom, že TNP nebyly

koncentračními

tábory a obával se jejich srovnání s podobnými

proto, že TNP

měly

opatření.

být tábory výchovnými, nebyla zde

Systém výchovy

spočíval

zařízeními

za války, a také

uplatňována přísná
zařazené

více na principu úlev pro

a

ostrahová

měl

vychovat

k dobrovolné pracovní kázni. 6o Nešlo tak zamezit útěkům chovanců z tábora, i když podle
statistik MV k nim docházelo
zejména

nedůslednou

z pracovišť a ne přímo z táborů. To bylo vykládáno

ostrahovou službou, kterou v závodech

závodní stráže. Navíc se
charakteru

převážně

zařazených,

dělily

kdy

TNP i podle ostrahové

největší přísnost

měli

přísnosti,

vykonávat

příslušníci

a to zejména podle

byla vykonávána proti tzv. politickým

vězňům. 61 Táborové objekty byly většinou oploceny jen jednoduchým ostnatým drátem,
překážkou

který nebyl
pochůzková

a

dozorčí činnost

stálým dohledem. Jak

opuštění

k samovolnému

uvádělo

kvůli

nedokázala

tábora, zejména v noci.
počtu

malému

Rovněž

ostrahy mít tábor pod

MV, byla tedy ostraha spíše symbolická nežli praktická a

spolehlivá. 62
Mezi TNP byly veliké rozdíly, co se
pověst měly

byl

určen

TNP

při

týče přísnosti

uranových dolech, dále pak byl

režimu nepohodlným

důstojníkům

a

a

důslednosti

nechvalně

vojákům,

ostrahy. Nejhorší

proslulý TNP Mírov. Ten

zejména

příslušníkům

"západnl"

armády.

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Příloha k situační zprávě č. j. 43 důvěrné (dův.) 49 - BP10, str. 2
61 Tamtéž, str. 3
62 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP za rok 1949 ze dne 10. ledna 1950,
č. j. 1026 taj./50 - TNP/006, str. 5
60
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2.3.1 Ostraha v TNP Dolní Jiřetín

K 1. lednu 1948 se prvním velitelem TNP Dolní
Průcha z obvodu OV - SNB Chomutov.

63

Jiřetín

stal

praporčík

František

Převzal tábor od ředitele národní bezpečnosti

v Mostě. 64 Rovněž k tomuto dni se měli v 8:00 hlásit u F. Průchy v táboře zbývající
příslušníci

a

ostrahy, a to velitel strážního oddílu a deset příslušníků ostrahové služby.

poměr příslušníků

se

označoval číslem

I-I-lG, tedy velitel, jeho zástupce a

Počet

příslušníci

strážního oddílu. 65 Obvody, ze kterých došlo kjejich přeřazení, byly oblastní velitelství
SNB Most, OblY. SNB Ústí nad Labem a ObIV. SNB Česká Lípa, jejich kmenovými
stanicemi SNB pak Horní Litvínov, správní okres Most; Klášterec nad
Kadaň;

Dolní Háj, správní okres Duchcov;

Spořice,

Ohří,

správní okres

správní okres Chomutov; Chomutov;

Měcholupy, správní okres Žatec; Teplice - Trnovany; Ústí nad Labem - Předlice; Křesice;

Mimoň, správní okres Česká Lípa; Šluknov. Dotyční svobodní příslušníci dostali příkaz

k přestěhování od svých Ob1V. 66

Ze seznamu stanic a velitelství SNB vyplývá, že příslušníci ostrahy a vedení tábora

byli vybráni vždy z jiné stanice SNB v kraji. Zda
příslušníků

nelze

tábora nebo snaha vybrat takové příslušníky,

určit, nicméně patrně

byli k TNP posíláni
však

pochopitelně

tento stav
u Dolního

důvodem

ještě

se nejednalo o náhodu. Možné

víceméně

pečlivý výběr

se navzájem předem neznali,

rovněž

je, že

příslušníci

SNB

za trest, jelikož se nejednalo o příliš prestižní funkci, což se

projevilo v jejich "nadšenl" pro práci a nasazení. A

zhoršovala. V poznatcích ze

Jiřetína

kteří

k tomu byl

píše o jistém

opatření,

jednou za 14 dní podívat na 24 hodin

díky

domů

situační

němuž

zprávy za

některá nařízení

měsíc

únor 1950 se

se zdejší příslušníci ostrahy smí jen

za rodinou, což je hodnoceno jako

"příliš

ostré, neboť příslušn{k SNB je v TNP více vázán nežli chovanec".67 Rovněž v situační
ABS, f. E - 4, k. 1, a.j. 1 - Rozkaz ZV - SNB v Praze, č. j. II - 333/109 - 27/11- 48 ze dne 29. listopadu
1948
64 ABS, f. E - 4, k. 1, a.j. 1 - Výnos MV č. j.B - 7853/85 - 15/12 - 48 - BP/1 ze dne 15. prosince 1948
65 ABS, f. E - 4, k. 1, a.j. 1 - Tábory nucené práce - určení (strážných) ostrahových oddílů ze dne
28. prosince 1948
66 ABS, f. E - 4, k. 1, a.j. 1 - Rozkaz ZV - SNB v Praze, č. j. II - 353/109 - 27/11- 48/1 dodatek z
1. prosince 1948
67 ABS, f. E - 1, k. 3, a. j. 16 - Poznatky ze situační zprávy - vložky A - za měsíc únor 1950; TNP nebyl
oficiálně vězeňský systém a lidé poslaní do táborů nebyli vězni, označovali se jako "chovanci",
,,Zařazení", velitel Průchaje pak jmenuje i jako "kárance". Autor tuto terminologii ponechal.
63
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zprávě

za I.

čtvrtletí

1950 se o tomto problému píše velmi jasně:

,,Někteří příslušníci

Sboru

pokládají přidělení do TNP za ponižující, službu proto konají bez zájmu a iniciativy. ,,68

Průměrný věk

prvních strážných v jiřetínském TNP byl v době nástupu do služby

v táboře asi 35 let, nejstaršímu bylo 50 a nejmladšímu 25 let. 69 Svobodní příslušníci se
museli přestěhovat, konkrétně se jednalo o tři. 70
Strážní oddíl
Toto

opatření

měl

v táboře

bylo navrženo

ještě

působit

dva

měsíce,

v listopadu 1948,

poté

mělo

dojít k jeho

před příchodem

prvních

vystřídání.
příslušníků

o strahy. 7 I A skutečně k prvnímu střídání došlo 1. února 1949, kdy osmi z deseti členů
strážního oddílu bylo jejich

přidělení

zrušeno, byli odesláni na své kmenové stanice a na

jejich místa nastoupilí jiní, celkový počet ale zůstal zachován. 72

Po celou dobu
cyklus

rozhodně,

samozřejmě

dvouměsíční

zejména od konce roku 1949 až do zrušení jiřetínského TNP, dodržován

nebyl. Doba služby se ve
Jako

docházelo k fluktuaci ostrahy, ovšem

příklad,

skutečnosti

pohybovala mezi jedním až

který se asi moc nelišil od

poměrů

třemi měsíci.

v jiných táborech, nám

může

posloužit i záležitost výměny ostrahy v TNP Všebořice z prosince 1949. Řešila se stížnost,
že KV - NB Ústí nad Labem provádí střídání příslušníků ostrahy již po čtyřech týdnech,
což je málo pro jejich

účinné

zapracování. Bylo tedy posléze dohodnuto o prodloužení

jejich služby na tři měsíce. 73

o stavu v organizaci prvních TNP vypovídá korespondence mezi MV a velitelem
TNP Dolní
příslušníků

Jiřetín F.Průchou.

tábora

včetně

1. prosince 1948 nastoupilo

samotného F.

Průchy,

u

něhož

se

řádně

měli

službu všech 12

hlásit a, podle jehož

pozdějšího dopisu z 16. prosince 1948, i hlásili. 74 O jeho samotné činnosti v TNP v té době
svědčí

i vzájemná korespondence s oblastním velitelstvím SNB.

Přesto

se ale píše v dalším

ABS, f. E -1, k. 4, a. j. 25 - Situační zpráva o táborech nucené práce za 1. čtvrtletí 1950, č. j. 1226/50TNP/006, str. 7
69 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Rozkaz ZV - SNB v Praze, čj.II - 353/109 - 27/11 - 48/1 dodatek z 1. prosince
1948
70 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Odpověď k č. j. 296/1 dův./1948 ze dne 6. prosince 1948
71 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 2 - Záznam přehlídky plánovaných středisek "Táborů nucené práce"
SHD v Mostě dne 16. listopadu 1948, č. 1620/9 - 30/11 - 1948 - III.I6A
72 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Tábor nucené práce v Dolním Jiřetíně - vystřídání příslušníků SNB určených
k ostrahové službě ze dne 29. ledna 1949
73 ABS, f. E - 1, k. 3, a. j. 16 - K situační zprávě vložce A (ostrahová a personální služba v TNP)
68
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výnosu MV, že F.

Průcha

má po svém ustanovení a nástupu do funkce 15. prosince 1948(!)

navázat styk se soc. pol. referentem, provést kalkulaci

potřebného nejnutnějšího počtu

personálu pro ostrahovou službu a opis že má podat přímo MV?5 F. Průcha skutečně již
16. prosince 1948 odesílá zprávu o tom, že po

dohodě

s okresním velitelem v Mostě

příslušné nařízení provedl. 76 Počet příslušníků ostrahy zůstal stejný, tedy zřejmě dospěl

k názoru o dostatečnosti dosavadního počtu k zajištění ostrahy.
Zajímavý je i samotný požadavek MV,

neboť

ten

přišel

v

době,

kdy v táboře žádní

internovaní nebyli, tedy se těžko dala posoudit úroveň bezpečnosti.

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Hlášení velitele TNP v Dolním Jiřetíně ze dne 16. prosince 1948
ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Výnos MV č. j. B - 7853/85 - 15/12 - 48 - BP/1 ze dne 15. prosince 1948
76 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Hlášení velitelství TNP v Dolním Jiřetíně ze dne 16. prosince 1948
74

75
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2.3.2 Útěky

Jelikož byli lidé do TNP posíláni bez rozhodnutí
malicherné až nesmyslné (z pohledu
dotyčného,

chovanců) příčiny
těžko

na jehož popud se sem dostal, tak

soudů,

za

často

doslova

a delikty, mnohdy i z osobní msty

mohlo být jejich nazírání na nucený

pobyt v táboře jiné než negativní a odmítavé. Proto se mnozí rozhodli riskovat

útěk, často

pak za hranice do pásma amerického vlivu.
A TNP Dolní Jiřetín jim v tomto ohledu nabízel na první pohled nadějnou šanci na
úspěch.
Jiřetín,

(ať

Tábor

už to byl objekt

č.

43, tak

č.

24) ležel jen pár kilometrů od

města

Dolní

na hranice s Německou demokratickou republikou byla vzdálenost asi 20 km. NDR

pochopitelně

nebyla

západního exilu

(např. přes

Objekt tábora
bariéru,

stejně

konečným

uprchlíků,

avšak bylo z ní snazší se dostat do

Západní Berlín).

neměl

špatné

zajištění, přesto

nebyl považován za nepropustnou
případě stačit. Důvodem

tak na to ostraha nemohla v žádném
Jiřetíně nepatřili

chovanci v TNP Dolním
nebezpeční,

cílem

mezi ty

"nejcennějšt',

bylo, že

nebyli režimu

příliš

spíše se jednalo o lidi s hospodářskými delikty a tzv. pracovní morálkou.

Ostraha rovněž

patně příliš

snahy o hlídání

zařazené

jen u brány, mimoto

beztak

neměla.

Podle pamětníka A. Sedláka byla stráž

občas pouštěla

za

odměnu

na procházky mimo

tábor. 77
Přesto

byla komise z MV při prohlídce tábora č. 43

zajištěním bezpečnosti

sloupy 2,5 m,

nahoře

spokojena: "Oplocení

zahnuté

jednoduché. Okna nejsou

střediska

dovnitř, drátěné

zajištěna

pletivo,

proti

útěku,

z TNP Dolní

Jiřetín

před spuštěním

zdejšího TNP se

jest vyhovující (vysoké betonové
nahoře

ostnatý drát). Oplocení je

je to vzhledem k dobrému oplocení také

zbytečné. ,,78

Drtivá
do práce

či

většina útěků

z práce nebo

přímo

nebyla ze samotného tábora, ale

z pracoviště, na což

upozorňovaly

při cestě

i zprávy MV.

Např.

podle Situační zprávy za prosinec 1949 prý počet takovýchto útěků tvoří až 90%.79 Ono
totiž hlídání míst, kde pracovali chovanci z Dolního

Jiřetína,

v podstatě nebylo možné

Osobní rozhovor autora, viz. příloha Č. 1
ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor SHD Č. 43 v Dolním Jiřetíně u Mostu - příprava ke zřízení tábora
nucené práce, Č. 1622/3 - 3/11 - 1948, str. 1,2
79 ABS, f. E - 1, k. 4, a. j. 25 - Situační zpráva o táborech nucené práce k 31. prosinci 1949, str. 5
77
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vzhledem k obrovské rozloze,

rozhodně

ne za použití tak malého

počtu

strážných. Jenže

zvýšením jejich počtu by neúměrně vzrostly náklady na provoz, proto MV dalo

II

zdejšího

tábora přednost ekonomickým faktorům.
V případě zjištěného útěku hlásil Československý rozhlas kromě jména, příjmení a
popisu uprchlíka v relacích a zprávách
kterého

dotyčný

složením

přiděleny

krycí

číslo

rovněž

která

znázorňovala

značky,

jméno tábora, ze

jež byly používány oproti

Jiřetín měl značku

plnému jménu tábora. TNP Dolní

několika čísel,

znamenalo

rozhlasu

uprchl. Tento postup se ukázal nevhodným, a tak rozhodnutím

z 12. května 1949 byly každému TNP
původnímu

bezpečnostního

polohu Dolního

kraje (5), druhé značilo okres (9),

třetí číslo

5912.

Jiřetína.

Značka

První

číslo

byla

znaku

pak znamenalo první písmeno

ve jménu TNP v abecedním pořadu (Jiřetín - J - č. 12), dohromady tedy 5912. 80
V průběhu

měsíce října

bezpečnostní úřad

1949 došlo k další

změně.

Nadále se

o výsledek pátrání žádá, nýbrž veškeré zprávy

pouze kriminální ústředně v Praze. Ta pak měla zařídit další potřebné.

nemělo uvádět,
měly

být

který

předávány

81

Ani toto řešení však dlouho nevydrželo a k 1. lednu 1950 byl systém značek zrušen.
Od tohoto data

mělo

znít hlášení rozhlasu takto: "Budiž zatčen X. Y. - popis - .. .. zprávu o

zatčení podejte kriminální ústředně v Praze!".82 V hlášení tedy již nemělo být uvedeno, že

se jedná o chovance pracovního tábora ani odkud uprchl. 83
Měsíční
opětovně

hlášení

většinou

obsahuje

zadrženi ani to, co se s nimi

povedl tak jednomu ze

tří, někteří

počet útěků,

následně

ale nevíme, zda byli

stalo. Podle

výpovědi

A. Sedláka se

jeho bývalí kamarádi dokonce pokus o

útěk

ABS, f. E - 1, k. 5, a. j. 29 - Věc: Krycí značky táborů nucené práce - zavedení., Č. 35 - Z - BP/IO
ABS, f. E - 1, k. 5, a. j. 29 - Krycí značky táborů nucené práce - dodatek I.
82 ABS, f. E - 1, k. 5, a. j. 29 - Krycí značky táborů nucené práce - zrušenÍ.
83 Tamtéž
84 Osobní rozhovor autora, viz. příloha Č. 1
80
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útěk

zaplatili i

vlastním životem. 84

81

dotyční

2.4 Personální zajištění ostatních funkcí v prvních měsících provozu

Tato kapitola je vymezena měsíci prosincem 1948 a únorem 1949.
této doby totiž došlo k personálnímu obsazení, které

mělo

Právě

v

průběhu

na starost chod tábora.

Rovněž

máme z této doby nejvíce informací týkajících se právě geneze stálého personálu.
Jak bylo již popsáno výše, ostraha byla

zřízena okamžitě

další důležité funkce, vedoucí osvětové výchovy neboli
hospodář
hospodáře

po vzniku tábora, ovšem

osvětový důstojník, účetní

tábora, byly obsazeny až v průběhu ledna a února 1949. Práci
tábora, osob, bez kterých by jakýkoliv TNP mohl

dočasně zřejmě

stěží

tábora a

účetního

a

fungovat, zastávali

pracovníci dosazení z SHD, ale potvrzené to máme jen u účetního tábora.

Prvním vedoucím osvětové výchovy byl Josef Turek. Jmenován byl zřejmě
24. prosince 1948, ovšem již 1. února 1949 byl danou funkcí
důstojník Vladimír RyčI, který ho ve funkci nahradi1.

85

pověřen

nový

osvětový

18. února 1949 byl pak i V. RyčI

nahrazen, a to Rudolfem Kouteckým. 86 Ten ovšem již 2. března 1949 odešel do školy pro
osvětové důstojníky

SNB v Litoměřicích a v TNP Dolní

Jiřetín

ho zastupoval po dobu

nepřítomnosti znovu povolaný V. Ryč1. 87

MV požádalo 27. ledna 1949 ONV Most, aby povolal do služby v TNP Dolní
Jiřetín Čeňka Brodeckého jako hospodářského správce a na místo účetního tábora

Jaroslava Smašíka. 88 J. Smašík měl vystřídat dočasného účetního Miroslava Krafta, jenž
byl do tábora dosazen 28. prosince 1948 z SHD a jehož výkon, jak poznamenává.velitel
F. Průcha, právě z důvodu dočasnosti, "dosti poklesl". 89 Zatímco Č. Brodecký nastoupil

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 5 - Věc: Osvětová výchova v táborech nucené práce - změna v ustanovení
vedoucích osvětové výchovy, Ústí n/L., 27. února 1949
86 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 5 - Věc: Koutecký Rudolf strážm. - pověření funkce vedoucího osvětové výchovy
v TNP Dolní Jiřetín, 15. února 1949
87 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 5 - Věc: RyčI Vladimír, šstrážm.(7. září 1915) - pověření funkcí vedoucího
osvětové výchovy v táboře nucené práce v Dolním Jiřetíně, Ústí n/L., 25. února 1949
88 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 2 - TNP Č. 43 v Dolním Jiřetíně - povolání hospodářských a účetních orgánů,
27. ledna 1949
89 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 2 - Odpověd' k Č. j. 1627/19 - 28/12/48 ze dne 27. ledna 1949, Dolní Jiřetín, 15.
prosince 1949
85
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7. února 1949

řádně

do služby, místo

účetního

neboť

zastával nadále pracovník SHD,

Smašík do služby nenastoupil, na což 15. února 1949 upozornil F. Průcha MV.

J.

90

Z 18. února 1949 máme doklad o personálním stavu příslušníků tábora. MV poslalo
v polovině téhož

měsíce

žádost veliteli TNP Dolní

Jiřetín,

který

měl

v seznamu uvést

funkce dotyčných a dobu nástupu jejich služby v táboře. 91 Funkci velitele tábora zastával
F.

Průcha,

dále zde byl jeho zástupce a deset

členů

ostrahové služby,

osvětový

vedoucí

tábora R. Koutecký, účetní tábora M. Kraft a hospodářský správce tábora Č. Brodecký.
A

právě

tato zpráva dokazuje, že v TNP Dolní

Jiřetín, kromě dočasného účetního,

byl již plný personální stav. Až na M. Krafta byli všichni příslušníky SNB. 92
M. Kraft byl nakonec

vystřídán,

ovšem není známo kdy.

tábora provedené 14. listopadu 1949

působil

ve funkci

Každopádně při

účetního

J. Kučaba93 , který ve funkci vydržel až do likvidace zdejšího TNP.

prohlídce

tábora chovanec

94

Tamtéž
ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Personální stav příslušníků TNP - kontrola - hlášení, žádost MV z 12. února
1949
92 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Odpověď k č. j. 1627/11 - 12/2 - 49 BP/lO ze dne 12. února 1949, Dolní
Jiřetín, 18. února 1949
93 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Zápis o dohlídce na hospodaření TNP Dolní Jiřetín, vykonané majorem
Josefem Kurzem dne 14. října 1949
94 NA Praha, kro 43/3 - Zápis sepsaný dne 16. března 1950 v táboře nucené práce v Dolním Jiřetíně o
konečné likvidaci
90
91
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2.5 První zařazení, jejich kategorie a přikazovací komise 95

Každý TNP začal
Dolní

Jiřetín patřil

zařazených

samozřejmě

plnit svoji funkci až po nástupu prvních chovanců. A

v tomto ohledu

vůbec

nastal ještě do konce roku 1948

k prvním

táborům, neboť

(pravděpodobně

nástup prvních

byl i v tomto ohledu po TNP

Kladno - Dříň druhý funkční)
Do zdejšího tábora
sídlem v Kladně,

Č.

měly

dodávat osoby komise

4 se sídlem v Mladé Boleslavi,

Č.

Č.

2 pro Prahu - venkov,

5 v Plzni,

Č.

Č.

3 se

6 v Karlových Varech,

Č. 7 v Ústí nad Labem a Č. 8 v Liberci. 96 Do 1. ledna 1949 údajně zahájila činnost jen

komise Č. 1 v Praze, do 1. února pak i komise dodávající muže do jiřetínského TNP

Č.

3, 4,

5 a 6. 97
Na

příkazech

Č.

figuruje i komise

k dodání osob do TNP Dolní Jiřetín z
7., jež

měla

Podepsán je na nich ale jen
jménem komise

Č.

7 a ta je

podle

bezpečnostní
vyřídila

2. únoru 1949. Z dnešního pohledu to
např. neměli

až když

těchto dokumentů

počátku

ledna 1949 však jasně

rozhodnout 29. prosince 1948.

referent, je tedy možné, že dodal tyto osoby

až po zahájení
pochopitelně

činnosti,

není

což nebylo

příliš

zákonné,

dříve

než po

neboť zařazení

možnost ani se odvolat, respektive jejich odvolání bylo projednáváno komisí

začala

pracovat, tedy za

několik měsíců

po jejich nástupu do tábora. Spíše je

zajímavé, kde se vzalo datum 29. prosince 1948, kdy

měla

vzhledem k tomu, že otázkou zákonitosti se tehdy nikdo
k žádnému zasedání komise v této
bezpečnostního

referenta.

době

Každopádně

daná komise zasedat, ale

příliš nezatěžoval,

tak

zřejmě

nedošlo a spíše se jedná o datum rozhodnutí
to

ukazuje,

jaké

poměry

v této

době

v Československu vládly.
Ve zdejším

táboře

totiž byli chovanci již v prosinci 1948, dodaní od ONV v Mostě.

Bylo jich celkem sedm a do Dolního Jiřetína přišli 28. prosince 1948. 98 Jedná se patrně o
muže odsouzené podle jiných trestních

zákonů,

po jejichž odpykání měli být ještě

zařazeni

Lidé byli do táborů tzv. "přikazováni", podle toho se i komise k tomu určené nazývají "přikazovací"', autor
ponechal původní terminologii.
96 NA Praha, kro 43/1, Prozatímní pokyny MV ze dne 27. prosince 1948, Č. 1620/22 - 17/121948 - BP/10
97 ABS, f. E - 1, k. 4, a. j. 25 - Situační zpráva o táborech nucené práce k 31.1ednu 1949, str. 2
98 ABS, f. E - 1, k. 6, a. j. 59 - Věc: Služební razítka a zpráva o činnosti TNP - hlášení, Odpověď
k Č. j. 1622/20 - 6/1 - 49 - BP/10
95
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do TNP.

Nasvědčuje

tomu zejména to, že se v době usnesení komise pro

zařazování

do

TNP nacházeli ve vazební věznici. 99
Z hlášení velitele tábora F.
něj

prosinec 1948 na
ovšem

stěžovalo

z 20. ledna 1949 je také patrné, že po celý měsíc

byl vyvíjen tlak ze strany SHD v otázce

na nepravém

těžko něco udělat,

Průchy

místě, neboť

příchodu chovanců.

s daným problémem mohl

právě

SHD si
Průcha

F.

byla to spíš otázka pro bezpečnostního referenta.

V měsíci lednu 1949 se

příliv "káranců",

jak je nazývá v hlášení F.

Průcha,

poněkud zlepšil. Hned 3. ledna 1949 jich přišlo 16 od ONV v Ústí nad Labem a jeden

z ONV - Karlovy V ary100, 11. ledna přišel další, 20. téhož měsíce se počet zvýšil o dva, a
k výraznému

nárůstu

došlo ke konci ledna, kdy 28.

přišlo

chovanců

15

a za dva dny

dokonce 16. K poslednímu lednovému dni tak evidovalo MV v jiřetínském TNP 57
zarazenychlOl
.
v

,

Pro otázku posílání osob do TNP je
lišily podle pracovní schopnosti

rovněž důležitá

chovanců, později

sociálního původu. Do TNP Dolní Jiřetín

měly

pro všechnu práci respektive schopni pro

i podle

druhu

těžší

práce. Podle

provinění

stáří

se

mělo

zařazených.

věku, provinění

Ty se

a podle

být zařazovány osoby kategorie A a B, tedy

lehčí

práci. Po

změně rozdělení

jednalo o osoby zdravotní skupiny B - t. j. osoby fyzicky
schopné i

kategorie

méně

v roce 1949 se

zdatné, avšak zdravé,

jednat o skupinu St - starší, 24 -55 let, podle

to byly osoby skupiny IJI.b - osoby vyhýbající se práci s pochybným

zdrojem obživy a IJI.c - ohrožující pracovní morálku, a

konečně

podle sociálního

původu

to byla skupina IV S 1 - dělníci, drobní obchodníci a malí zemědělci. 102
I z tohoto

přehledu

je patrné, že se nejednalo o tábor s politicky

nebezpečnými

osobami, nakonec tomu odpovídala i ostraha.

Státní oblastní archiv (SOA) Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚS/NIL 1949 - 1990, č. kart. 1741,
Příkaz k dodání do tábora ze dne 3. ledna 1949 - Danihlík Bohumil. č. j. 84177/48
100 ABS, f. E - 1,k. 6, a. j. 59 - Věc: Služební razítka a zpráva o činnosti TNP - hlášení, Odpověď
k č. j. 1622/20 - 6/1 - 49 - BP/10
101 ABS, f. E - 1,k. 2, a. j. 6 - Přehled o pracovním použití příslušníků tábora v měsíci lednu 1949,

99

č.j.1622/16-7/2-49BP/l0
102

KAPLAN, K.: Tábory ... , str. 90
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2.6 TNP v objektu č. 43

Po administrativním vzniku TNP 7. prosince 1948
chodu

ještě několik týdnů

k tomu, že se jednalo o bývalý tábor pro
pro odsun

Němců,

nebylo nutné

stavět

nuceně

osoby podílející se na jeho
zařazených.

Vzhledem

nasazené, který se posléze stal

střediskem

na uvedení tábora pro

příchod

měly

prvních

tábor "na zelené louce", ale pouze ho

přizpůsobit

novým podmínkám.
Při

přípravě

ubikací dostalo již v říjnu SHD za úkol uvést tábor do

provozu schopného stavu. Práce
proběhla

výše

zmíněná

Konkrétně mělo

zřejmě nezačaly dříve

než po ll. listopadu 1948, kdy

prohlídka tábora z MV, která konstatovala závažné nedostatky.
opravě

dojít k

oken a

podlah, desinfekci ubytoven, vybílení
nedostatek toalet, k dispozici byly jen
oblasti. Celková kapacita tábora za

dveří,

umývárny, dále

těchto

společné

těchto

apod.
latríny,

mělo

Rovněž
mělo

dojít k úpravě

stropů,

byl konstatován výrazný

tedy dojít i ke zlepšení v této

podmínek byla odhadnuta na pouhých 150 až

200 oSOb. 103
Kromě těchto

spíše technických

opatření mělo

SHD ubikace vybavit

čistými

lůžkovinami, šatníky apod. 104 Přestože si nemusíme dělat iluze o humánní stránce celého

projektu, je nutno vzít na
určené

práce, zejména v

pětiletku. Rovněž měly
prioritně zařízení

vědomí,

době

že zájmem

podniků

bylo mít osoby schopné vykonat

nedostatku pracovní síly provázející

podniky jiný pohled na

zařazené,

pro perzekuci nepohodlných osob, ale

pro

právě

nejméně

ně

celou první

neznamenaly TNP

jen levnou a dostupnou

pracovní sílu.
Ostatní

potřebný

materiál a vybavení dodalo MV

či

bylo získáno z bývalých

zemských internačních a sběrných středisek. ws
Kapacita tábora

postupně narůstala.

K 16. prosinci 1948 bylo

připraveno

již 500

míst pro zařazené, pro dalších 200 se připravovala. 106 Přitom další požadavek MV
z 28. prosince 1948

zněl

na 600 míst k 4. lednu 1949. V

polovině

prosince 1948 byly

ABS, f. E - 1,k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor SHD č. 43 v Dolním Jiřetíně u Mostu - příprava ke zřízení tábora
nucené práce, č. 1622/11 - 30/11 - 1948 Ú.p.
104 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Zpráva o vykonaných opatřeních z 11. prosince 1948,
č. 1620/2 - 11/12 - 1948 - BP/lO, str. 3
105 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP za lI.čtvrtletí 1949 (ku dni
30. červnu 1949) ze dne 11. července 1949, č. B - 132 dův. 49 - BP/10, str. 9
103
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kromě

míst pro chovance

připraveny

a

zařízeny

kuchaře

již i ubikace pro strážní oddíl,

tábora a rovněž kanceláře pro velitele a účetního tábora.
I potraviny byly připraveny pro 300 osob již k 16. prosinci 1948, což
že se

počítalo

se

zařazováním

osob již od poloviny prosince, na což F.

svědčí

o tom,

Průcha upozorňuje

ve zprave MV .107
/

v

Další
řídit

neméně důležitou

provoz tábora, život

položkou v systému TNP byly

zařazených

řády,

i stálý personál. Jelikož se

se bude teprve vyvíjet, vydalo MV tzv. "Prozatímní ústavní,

počítalo,

měl

že systém řízení

kázeňský

a výchovný

měl

později

řád

pro

tábory nucené práce", který

měl

řádem

veškeré zkušenosti získané v prvních letech provozu TNP.

Dolní

novým,
Jiřetín

zohledňujícím

dostal

zmíněný

pouze

dočasnou

podle kterých se

platnost a

být

nahrazen

Prozatímní řád mezi 28. prosincem 1948 (zpráva MV o jeho

brzkém dodání)108 a 4. lednem 1949, kdy F. Průcha potvrzuje jeho obdrženÍ. Právě podle
něho bylo upraveno právní postavení a ostrahová služba v táboře. 109

Druhým

a

účetní

zprávě,

107

dokumentem byla

"Směrnice

pro

hospodářsko

službu v táborech", kterou MV slíbilo dodat po Prozatímním

řádu

správní

ve stejné

(jeho získání v TNP Dolní Jiřetín není v dostupných pramenech doloženo).

ABS, f.
ABS, f.
108 ABS, f.
109 ABS, f.
28/12 106

neméně důležitým

E - 4, k. 8, a. j. 1 - Hlášení velitele TNP v Dolním Jiřetíně ze 16. prosince 1948
E - 4, k. 8, a. j. 1 - Hlášení velitele TNP Dolní Jiřetín ze 16. prosince 1948
E - 4, k. 8, a. j. 1- Zpráva MV ze dne 28. prosince 1948 Č. 1627/3 - 28/12 - 48 - BP/10
E - 4, k. 8, a. j. 1- Odpověď velitele TNP Dolní Jiřetín dne 4. ledna 1949 k rozkazu čj. 1627/3 48 - BP/lO ze dne 28. prosince 1948
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2.6.1 První pracovní nasazení

o

příchodu

osob do tábora pojednávala již kapitola 2.5.

Můžeme

období v historii tábora máme velké množství informací.
počtu chovanců

Paradoxně

tak

o nejstarším

kromě

pouhého

v měsíci lednu 1949 ukázat i jejich pracovní zařazení a provoz v táboře.

Všech sedm prvních chovanců strávilo poslední
/ / h praclc
/ h v t/b
a ore. 110
domaclc

tři

prosincové dny roku 1948 na

v

Jak ukazují materiály MV, tak k prvnímu použití chovanců na práci v dolech došlo
až 10. ledna 1949. Do té doby pokračovali všichni

kromě

jednoho nemocného na domácích

pracích v táboře. Vzhledem k tomu, že 29. ledna došlo k přestěhování celého tábora do
nového objektu 111 , se již možná podíleli na přípravě tohoto přesunu, nebo dělali jiné
pomocné

činnosti

zařazené.

sloužící k rozvoji tábora pro další

oproti prosinci, kdy

činila devět

Pracovní doba se zkrátila
stejně

až deset hodin, na hodin osm,

dlouhá byla i pro

práci v dolech až do konce ledna 1949. 112
Prvním pracovištěm mimo tábor byl
nasazení

chovanců

v táboře. 12. ledna pak
Na rozdíl od

Kromě neděle

tento

pět

začaly

a

příští

den už žádný. Ostatní v této

pro zdejší chovance

předchozího

směny

dolu zde pracovala

16. ledna, kdy bylo na dole pouze šest

počet víceméně

zařazení

Quido u Dolního

Jiřetína.

Pracovní

zde bylo zprvu jen malé a epizodní, 10. ledna jich sem nastoupilo jen

šest, další den dokonce jen

Jiřetína.

důl

opět

stále pracovali

na dole Centrum u Dolního

většina příslušníků

chovanců

vydržel stejný po celý týden až do další

volno. Od příštího týdne bylo

době

a

tábora, 21 z 24.

většina měla

neděle,

kdy

volno, pak

měli

všichni

sedm z nich posláno na důl Quido, dalších osm

pracovalo nadále na dole Centrum. Toto rozložení pracovnách sil vydrželo necelý týden,
do 29. ledna, kdy došlo kjiž výše
kterém se

zřejmě

zmíněnému přestěhování

podíleli všichni

přítomní, neboť

tábora do objektu

č.

24, na

na dolech nikdo z nich ten den

nepracoval. Tento den byla sobota a tak další den bylo nedělní volno.

ABS, f. E - 1,k. 3, a. j. 20 - Přehled o pracovním použití příslušníků tábora v prosinci 1948
ABS, f. E - 1,k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor nucené práce - přemístění. hlášení ze 31. ledna 1949, Č. 1622/894/2 - 49
II2 ABS, f. E - 1,k. 2, a. j. 6 - Přehled o pracovním použití příslušníků tábora v měsíci lednu 1949,
Č. j. 1622/16 -7/2 - 49 BP/lO
llO
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Vhledem k uvedeným okolnostem je dost

pravděpodobné,

že v tomto

měsíci

bylo

vše jen provizorní, od zaměstnání chovanců až po dočasnost existence TNP v objektu
č.43.

Novým týdnem se totiž zcela
zmíněných

změnilo

pracovní nasazení v dolech. Namísto

Quida, kde 31. ledna nepracoval nikdo, a dolu Centrum, kde

zůstal

jediný

chovanec (prodloužila se mu i pracovní doba z osmi na deset hodin), totiž nastoupilo 39
chovanců na důl Prezident Beneš. Ten byl vzdálen od tábora 15 minut. 113 V té době bylo

v TNP Dolní Jiřetín 57 zařazených, je tedy zřejmé, že se jednalo o většinu.
V průběhu

měsíce

ledna se zvyšoval i

Spíše zde byla souvislost se

počet

nemocných, ovšem nijak

vzrůstajícím počtem zařazených

Nejvyšší nemocnost byla 24. a 25. ledna, kdy se

čtyři

než s pracovní

závratně.
činností.

osoby nacházely ve stavu

nemocných.
Celkem odpracovali chovanci z TNP Dolní

Jiřetín

4883 pracovních hodin za první

měsíc roku 1949. 114

ABS, f. E - 1,k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor nucené práce - přemístění. Hlášení ze 31. ledna 1949, Č. 1622/894/2 - 49
114 Tamtéž
113
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2.6.2 Přemístění

Provoz TNP v táboře

Č.

43 dlouho netrval,

neboť

již koncem ledna 1949 došlo

k přemístění tábora do staronového táborového objektu 24a. Tento tábor
předpokládaným požadavkům

vyhovoval
polohu pro
základě

zaměstnání

na dolech.

TNP, je

Přestěhování

rovněž

možné, že

hlášení z 31. ledna 1949

členové ústředí

proběhnout

Tábor byl

pořádku

a došlo bez

29. ledna 1949, ale je

připravován

pro

svůj

problémů

nový

účel

dohotoven. Ovšem vzhledem k nízkému stavu

přesto

Přemístění mělo

Průcha,

přemístění

provedl

přesunu

v době

podle

že by se to

věcí potřebných

v době

chovanců

ministerstva

nepravděpodobné,

i k přesunutí všech

již déle,

měl příhodnější

představitelé

SHD v Praze.

stihlo za jediný den. Jak ovšem píše velitel tábora F.
v naprostém

více

bylo plánováno již delší dobu a to na

porady, která se konala v Praze. Jednajícími byli

spravedlnosti, ministerstva vnitra a

zřejmě

pro TNP.

nebyl ještě zcela

přesunu

(41) i tak

vyhovoval a na jeho dokončení se pracovalo. ll5 Oficiální označení tohoto tábora znělo:
Barákový tábor Č. 24 v Dolním Jiřetíně u Mostu.

115

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 11 - Hlášení velitele TNP Dolní Jiřetín o přemístění ze 31. ledna 1949
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2.7 Provoz tábora do poloviny roku 1949

Přestěhování

tábora zřejmě

mělo

na jeho chod zcela minimální vliv. Koncem ledna

1949 stále pokračovalo budování personálního
výjimky o

měsíc později.

počátku března

Tábor tak byl v podstatě

1949. Po jeho

přípravě

O konkrétním

dění

k jehož ukončení došlo až na malé

připraven

příchodu

a

stabilizovala a v provozu docházelo pouze k
změnám.

zajištění,

občasným,

k úplnému použití až od

prvních

zařazených

i když pro jeho vývoj

v táboře moc informací není, ovšem

poměrně

se situace
důležitým

podrobné

statistiky z tohoto období máme o zařazených a jejich příchodech a odchodech.

V

době

od 28. ledna 1949 do 31.

března

1949 byl pohyb počtu osob v táboře takovýto:

k 28. lednu 1949 se v zde nacházelo 57 mužů
k 28. únoru 1949 zde mělo být již 174 mužů, podle jiných pramenů ovšem jen 155
k 1. březnu 1949 se počet osob dostal na 163
k 31. březnu 1949 opět výrazně stoupl na 235
V

době

od 28. února do 31.

propuštěno,

V

března přišlo

mužů

mužů

do tábora 98

mužů,

odešlo 18, z toho 5 bylo

6 předáno do TNP Lešany a 7 mužů zběhlo.

Situační zprávě

za

březen

1949 se poprvé objevuje zvýšení kapacity TNP

v Dolním Jiřetíně, nově je uváděna konečná kapacita 740 OSOb. 116 Ale za celou dobu
existence zdejšího TNP nedošlo ani k polovičnímu naplnění.

V období od 31.
k 31.
V

března

březnu

průběhu měsíce

1949 do 30. dubna 1949 se početní stav změnil takto:

1949 se v zde nacházelo 235

dubna dalších 60 osob

přišlo

mužů

a 42 odešlo, z těch pak 26 bylo

přesunuto

do TNP Lešany, 3 do TNP Pardubice, 3 propuštěny a 10 jich zběhlo
k 30. dubnu 1949 tedy bylo v TNP Dolní Jiřetín 253 osob

17. dubna 1949 došlo k prohlídce MV, v jejíž
doklad o
116

poměrech

v

táboře.

zprávě

se nám dochoval zajímavý

Zástupce MV zjistil, že z celkového stavu 226

chovanců

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP k 31. březnu 1949 ze dne
11. dubna 1949,č. B - 43 dův. - 49 - BP - 10, str. 3
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Večer

chybí bez záznamu 46 osob.

pak bylo

zjištěno,

a z pracoviště se vzdálili do okolí se svými
poučeni

hodinách vrátili a nato byli

že tito chovanci byli po

příbuznými.

noční směně

Ovšem všichni se ve

večerních

a potrestáni. Naproti tomu kontrola neshledala závad

při prohlídce tábora a ubikací.. 117
Přes

tuto kontrolu provoz v tomto období zřejmě odpovídal představám MV,

to v Situační

zprávě

nimi i TNP Dolní

za duben 1949

Jiřetín.

služební hodiny a to

vyjádřilo

Pochvala byla

pochvalu

vyjádřena

příslušníkům několika

za iniciativu,

svědomitost

velitelům, zástupcům, osvětářům, hospodářům

a

neboť

TNP, mezi
a práci

účetním,

přes

a byla

honorována mimořádnými odměnami ve výši 500 a 1000 Kčs měsíčně. ll8

května

V období od 30. dubna 1949 do 31.

k 30. dubnu 1949 se uvádí 253
V průběhu

měsíce května přišlo

do Pardubic, 21

květnu

k 31.

Právě

25.

května

propuštěno

měsíci

chovanců.

Poslední období prvního
1949 do 30.

června

K 31.
V průběhu

mužů

mužů

a 37 odešlo, a to 12

opět

do TNP Lešany, jeden

zběhli.

1949 tedy bylo v TNP Dolní Jiřetín 288 osob

v tomto

305

a tři

72

1949 byly změny v počtu osob takovéto:

dosáhl tábor

největšího naplnění,

když se v něm nacházelo

Nebyla to ale ani polovina připravené kapacity.

půlroku,

o kterém máme

podrobnější

statistiky, je od 31.

května

1949.

květnu

1949 se v zde nacházelo 288 mužů.

měsíce června

45

přišlo

a 51 odešlo - 13 do TNP Lešany,

tři

do TNP Pardubice,

24 propuštěno a devět zběhlo.
30.

června

1949 tedy byl stav chovanců v TNP Dolní Jiřetín 282 mužů.

Tyto statistiky jsou zaznamenány v "Knize denných stanov chovancov", podrobné
začínají

od 1.

března

1949. K 25.

červnu

1949 je napsáno, že od této doby je stav veden

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 4 - Hlášení velitele TNP Dolní Jiřetín o provedené přehlídce dne 17. dubna 1949,
č. jedno 22/49 dův.
118 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP ku dni 30. dubnu 1949 ze
3. května 1949, č. B - 60 dův. - 43 - BP/1O, str. 5
117
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novým

způsobem

podle

směrnic

MV, proto je poslední důkladný popis o počtu

zařazených

z 24. června 1949 a poté již jen údaj za celý červen. 119

V

táboře

se

v něm bylo osm

rovněž

nacházel

vepřů, při

vepřín,

jehož dobu vzniku neznáme, ale v říjnu 1949

likvidaci zdejšího TNP v březnu 1950 pak stále

ještě pět

vepřů. I20 Znamenal jistě příjemné zpestření táborového jídelníčku.

Asi díky

působení

samosprávy byla

otevřena

i táborová kantýna,

zřejmě

v období

února či března 1949. 121 Její činnost měli obstarávat chovanci těžké práce v dolech
momentálně

neschopní, tedy patrně s nějakým zdravotním omezením. Spíše to ale vypadá,

že záleželo na

oblibě

u velitele F.

Průchy či někoho

jiného z vedení tábora, kdo nakonec

získá toto oproti těžké práci ostatních zařazených nenáročné místo.
V kantýně se daly koupit zejména cigarety, o jídle zprávy nejsou. Podle A. Sedláka
se zde platilo kupóny, jejichž počet závisel na pracovním výkonu jedince. 122

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 12 - Kniha denných stavov chovancov
NA Praha, kro 43/3 - Zápis sepsaný dne 16. března 1950 v táboře nucené práce v Dolním Jiřetíně o
konečné likvidaci, str. 3
121 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 5 - Ustavující schůze táborové rady v Dolním Jiřetíně dne II února 1949
122 Osobní rozhovor autora, viz. příloha Č. 1
119

120
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2.8 Červencové prohlídky tábora

Pro poznání historie TNP Dolního
významný nejen pro

změny

ve vedení, ale i

Jiřetína

právě

je

kvůli dvěma

tento

měsíc

roku 1949

kontrolám, které v něm

proběhly

a o nichž se dochovaly podrobné zprávy. To nám umožňuje nahlédnout do provozu tábora
lépe, než jen ze souhrnných situačních zpráva občasných hlášení.

První prohlídka
Hecl. BP/lO byl
Bezpečnost

proběhla

ústřední

skutečnosti,

poměrech

července

1949 a provedl ji

řízení

orgán pro

měl

které

při

oddělení

Jiřetín

prezídia pro

byl jeho vedoucím

kontrole objevil, nám dost napovídají o

v táboře, které se patrně

výrazně

uvolněných

podílely na následných personálních změnách.

světnici

se svojí manželkou,

podle svých slov návštěvu povolenou od velitele tábora.

Za toto
osvětový
společné

BP/lO Antonín

123

Nejprve zastihla kontrola jistého chovance ve zvláštní
když

přednosta

TNP, samostatné

spadající pod MV. V době existence TNP Dolní

H. Kuchta a posléze A. Hecl.
A

3.

provinění

byl

příkazem

instruktor TNP Dolní
místnosti a

přeřazením

A. Hecla zástupce velitele R. Koutecký, jinak také

Jiřetín, pověřen přestěhováním

na práci v dolech, aby

byl provinilec (o tom bohužel zpráva mlčí)

nezatěžoval

zřejmě zaměstnán

tohoto chovance do
táborovou režii,

neboť

pouze na domácích pracích.

Dále kontrola zjistila, že jiný chovanec dostal od zástupce velitele dovolenku na
stěhování. Přitom dovolené byly výnosem MV z 13. června 1949

mohly být pouze v určených
nebo když

měla

A. Hecla

měl

případech

úmrtí v rodině nebo

být daná osoba předvolána k soudnímu

či

124

zakázány, povoleny

onemocnění

blízké osoby,

správnímu výslechu. Na

být tento chovanec po svém návratu z dovolené

přestěhován

příkaz

do TNP

Pardubice.
Vrcholem všeho bylo

zjištění,

že R. Koutecký vydal

ještě

dalším 60

chovancům

krátké dovolenky.

123
124

KAPLAN, K.: Tábory ... , str. 85
NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103 - Pokyn číslo 3, V Praze dne 24. června 1949,
č. - B - 108 dův.- 49 - BP/lO
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Kontrola dále

nařídila vyměnit

neschopného, a současného

zařadit

Dalším významným

chovance "vedoucího kantýny" za jiného, práce

na práci v dole.

prohřeškem

Hecla, který byl dán veliteli TNP na

bylo, že

vědomí, při

"přez příkaz přednosty odděl.

soudruha

poslední návštěvě ze dne 21.6.1949, byli

chovanci (sportovci) v počtu 11 ti osob v čele s velitelem TNP v Lázních Teplice na
sportovním utkání Slávie - Teplice, dne 23.6.1949".125
A nakonec kontrola zjistila, že

přes několikeré

napomenutí velitele došlo vícekrát

k přenocování manželek v táboře, přestože toto bylo pochopitelně přísně zakázáno. 126

Druhou

přehlídku

stranické kontroly 28.

vykonal štábní kapitán Tumovec z MV a s. Vejvoda z komise

července

1949. Tentokrát se

tábora více na poznání

pracoviště chovanců,

s tamními pracovníky o

zaměstnancích

informace od tamního

bezpečnostního

poodkrývá život zařazených.
do

biografů

nezbytné prohlídky

kde navštívili i správu závodu a jednali

z TNP, a posléze odjeli na ONV v Mostě pro

Bezpečnostní

v Mostě a nevracejí se

zaměřili kromě

referenta. Díky

němu

referent si totiž

stěžoval,

společně,

což

znemožňuje

nám i tato prohlídka
že chovanci docházejí

kontrolu. Tato jejich činnost

má prý rovněž za následek úpadek morálky ve městě.
V táboře samotném pak mělo na pokyn škpt. Tumovce dojít v ubikacích k oddělení
chovanců mladších 27 let od starších zařazených. 127 Ovšem zda se tak nakonec stalo,

zprávy mlčí.

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 4, Záznam o přehlídce MV přednostou BP/10 soudruhem A. Heclem dne
3. července 1949
126 Tamtéž
127 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 104, Zpráva o prohlídce TNP Dolní Jiřetín ze dne
28. července 1949
125
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2.9 Personální změny ve vedení

V

situační zprávě

informace o špatném

za II.

hospodaření

čtvrtletí

1949 ze 30.

června

1949 se objevují první

a fungování ostrahy v TNP Dolní

Jiřetín

s tím, že bude

nutno vystřídat velitele tábora F. Průchu i strážní oddíl. 128 To byl poměrně významný
obrat,

neboť před

odměňováni

necelými

dvěma měsíci

byli vedoucí

představitelé

zdejšího tábora

za vynikající činnost.

Výnosem z 3. srpna 1949 pak MV požádalo KV - NB v Ústí nad Labem o odvolání
velitele TNP v Dolním Jiřetíně F. Průchy.129 Vyčítán mu byl zejména pokles kázně
v táboře a nedodržování nařízení MV. 130 K jeho výměně skutečně oficiálně došlo 6. srpna
nadporučík

Tím ovšem aféra

SNB Antonín Marek, avšak

mělo

k tomu dojít až po
řádném převzetí agendy. Podle jeho zprávy MV došlo k převzetí až 14. srpna 1949. 131
1949, kdy jej nahradil

neskončila. Ještě

v červenci došlo k zatčení

hospodáře

tábora

Čeňka Brodeckého a dvou chovanců, kteří vedli hospodářství TNP, pro různé machinace

s táborovým majetkem. 132 K těm prý docházelo z důvodů zvýšených hornických přídělů,
jež byly

kolektivně odváděny správě

TNP a jejich kuchyni, díky

čemuž

byl dostatek

kvalitního jídla a tak si nikdo nestěžoval. 133 Č. Brodecký byl dán do vyšetřovací vazby u
okresního soudu v Mostě. 134 V souvislosti s tímto zatčením byl 8. září 1949 zajištěn orgány
KV - NB i bývalý velitel strážního oddílu v TNP Dolní Jiřetín prap.SNB Karel Novosad. 135

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP za II. čtvrtletí 1949 (ku
30. červnu. 1949 ze dne ll. července 1949, č. B -132 dův. 49 - BP/10, str. 5
129 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Výměna velitele v TNP Dolním Jiřetíně, KV - NB - čj. 2246/dův./49 - 126. srpna 1949
130 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP ku 31.červenci 1949 ze dne
10. srpna 1949, č. 180 dův./49 - BP/10, str. 4
131 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Na výnos MV č. B - 170 dův./49 - BP/1O ze dne 3. srpna 1949,
č. 2246/1949 - I dne 6. srpna 1949 a ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Hlášení A. Marka o převzetí funkce
velitele v TNP Dolní Jiřetín, čj. 247/dův./1949
132 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP ku dni 31. srpnu 1949 ze dne
12. září 1949, č. B - 220 dův./49 - BP/10, str. 7
133 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 104, Zpráva o prohlídce TNP Dolní Jiřetín ze dne 28. července
1949
134 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP ku dni 31. srpnu 1949 ze dne
12. září 1949, č. B - 220 dův./49 - BP/10, str. 7
135 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP za III. čtvrtletí 1949 - ku dni
30. září 1949 ze dne 10. října 1949, č. j. 330 taj.D/49 - TNP/006, str. 4
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Průcha

Bývalý velitel F.

později

byl

odsouzen na dva roky

žaláře.

K výše

zmíněným přečinům přibylo ještě obvinění z braní úplatků. 136 To vysvětluje, jak mohlo

dojít z hlediska
řádu,

bezpečnosti

těžko uvěřitelným přestupkům

k takovým

proti táborovému

jež zjistily kontroly MV při předchozích prohlídkách.

Dnem 6.

července

1949 se naopak personál tábora

rozšířil.

Novým mužem se stal

Josef Šebor a jeho funkce zněla pomocník osvětáře. Měl ulehčit veliteli a osvětovému
instruktorovi

při

věnovat

vedení písemné agendy, aby se ti mohli

více

přímo chovancům.

Pomocník osvětáře (dále jen PO) neměl být členem ostrahy.137
Ve
přiděliti

skutečnosti nemělo

po jednom

zpravodajskou a

zvláště

státně

-

jít o

nějakou

výpomoc s prací. Cílem bylo "do všech

spolehlivém a stranicky

bezpečnostní,

uvědomělém

orgánu SNB pro službu

jemuž by byl svěřen dozor nad osazenstvem celého

tábora, a to jak osob z řad SNB, tak i zařazených. Toto poslání by bylo utajeno a
označen

by byl

jako pomocník

táborů

osvětového

instruktora (PO) a

svěřena

veřejně

mu kartotéka,

evidence a statistika". 138
S tímto pomocníkem
"přiděliti

jednoho, podle potřeby i více

službu v táborech, který by
vzápětí zneškodňoval

činnost

se již

bdělosti

osvětáře

opatření. Oddělení

souviselo i další
orgánů

prostřednictvím

pro zpravodajskou a

velitele, PO a nasazených

pokusy o illegální a rozvratnickou

prozatímně

tohoto orgána

činnost živlů

provádí, prakse dokazuje nutnost tohoto

podařilo

státně

se zneškodniti

několik pokusů

-

BP/lO

mělo

bezpečnostní

buněk

sledoval a

v táborech. (Tato

opatření,

a zásluhou

o illegální a rozvratnou

činnost různých živlů - vede s. Fiala)".139

Ale ani J. Šebor zřejmě neodolal možnosti přilepšení si na úkor státu. Nevíme
přesně

kdy, ale na

počátku

roku 1950 byl

vystřídán

a bylo na

oznámení. A to proto, že ,jmenovaný odebral pro sebe

větší

něho

podáno trestní

množství uhlí a táborové

podstaty ku škodě TNP".140

ABS, f. E - I, k. 2, a. j. 6 - Přehled o závadách ve službě velitelské a ostrahové za rok 1950
ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Pomocník osvětáře - zařazení do TNP, čA8 - BP/lO ze dne 1. července 1949
NA Praha, f. UV KSC, sign. 05/11, č. kart. 103, Porada na DV KSC ze dne 7. června 1949
139 Tamtéž
140 ABS, f. E - I, k. 2, a. j. 6 - Závady ve službě velitelské a ostrahové za rok 1950
136
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2.10 Provoz tábora od července do

Hlavní události

měsíců červenec

října

1949

září

až

byly pospány v předchozích kapitolách,

jediné další známé informace jsou o počtu zařazených osob v TNP Dolní Jiřetín.

Ke dni 31.
neznáme.
V

Situační

července

zpráva za

1949 bylo v táboře 250 osob, ovšem
měsíc červenec

dokonce

nehovoří

ani o

přírůstky či
počtu útěků

úbytky

z táborů

'TNP .141
, systemu
ce1em

Zpráva za srpen je
Přemístěno

opět

o dost

do jiných TNP bylo 6

podrobnější. Chovanců

mužů, pět

jich

zběhlo

v táboře bylo celkem 239.

a 39 jich propustili. Dalších 11 se

nacházelo v nemocnici. 142

V srpnu však došlo i k okolnosti, která v konečném
morálku

zařazených.

důsledku měla

kladný vliv na

5. srpna 1949 byly MV znovu povoleny propustky na neděle a svátky

a krátké dovolené z naléhavých důvodů, čímž se zrušil pokyn z 24. června 1949. 143

Z měsíce září máme o něco více informací o počtu osob v táboře.
Ke dni 20.

září

1949 bylo v TNP Dolní

Jiřetín

250

zařazených,

tedy v průběhu léta

zůstal

jejich počet víceméně stejný.
Také je z tohoto data znám

počet mužů

ostrahy, oficiálními

ostrahy 1-6. Muselo tedy dojít ke snížení

počtu

z možností je doba kolem aféry velitele F.

Průchy, neboť

čísly

byl

vyjádřen

stav

strážných, bohužel nevíme kdy. Jednou
s ním byl

vystřídán

i ostrahový

oddíl.
Je ovšem otázka, jak se menší
udávána
měl

potřeba

počet

zvýšení dokonce o šest

strážných

mužů

být 1-1-12, tedy velitel, zástupce a 12

osvědčil, neboť

od

září

ostrahy a jednoho zástupce,

mužů

byla

konečný

ostrahy, což by znamenalo

větší

nově

stav

strážní

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP k 31. červenci 1949 ze dne
10. srpna 1949, č. 180 dův./49 - BP/10, str. 3
142 ABS, f. E - 1, k. 4, a. j. 25 - Statistický přehled o zařazených osobách ve všech TNP - ku dni 31. srpna
1949, příloha k č. j. 220 dův.
143 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Pokyn číslo 4, V Praze dne 5. srpna 1949,
č. 178 dův. - 1949
141
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oddíl než byl v prvních měsících existence tábora. 144 Stejný počet příslušníků je však
uváděn

i z podobné zprávy k 1. říjnu 1949 a ze

Ke dni 30.
v táboře

čtyři

září

situační

zprávy z ledna 1950.

1949 pak bylo v TNP Dolní Jiřetín již jen 225

a stejný počet byl

přemístěn

tři osoby zběhly a 40 jich bylo propuštěno.

Zajímavé je srovnání

zařazených

145

podle

třídního

čtvrtletí

Průměr

hlediska v TNP Dolní

za III.

čtvrtletí

32,50 %

53 řemeslníků

25,85 %

19 %

24 obch. živnost.

11,71 %

10,40 %

5,37 %

8,10%

0%

1%

7,81 %

6%

úředníků

12,68 %

12,37 %

25··
/ h 146
J1nyc

12,20 %

11,03 %

16 studujících
26

I z tohoto srovnání plyne, že TNP Dolní

Jiřetín

se

neodchyloval od průměru ze všech TNP, co se týče zařazených OSOb.

patrně

nijak

zásadně

147

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Přehled TNP pro muže aktivovaných k 20. září 1949
NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Statistický přehled o zařazených osobách ve všech TNP
- k 30. září 1949, příloha k č. j. 330 taj.D/49 - TNP/006
146 ,Jiné" jsou osoby, které se nedali do žádné z předchozích kategorií zařadit
147 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Statistický přehled o zařazených osobách ve všech TNP
- k 30. září 1949, příloha k č. j. 330 taj.D/49 - TNP/006
144
145

49

se

ve všech TNP

24,39 %

O svob.povolání

Jiřetín

1949.

50 dělníků

11 zemědělců

Nemocní byli

do jiného TNP. 11 osob bylo v nemocnici, dále

všeobecným průměrem ze všech TNP za III.

V TNP Dolní Jiřetín

mužů.

2.11 Akce T - 43 a její vliv na TNP Dolní Jiřetín

V ranních hodinách 3.

října

1949

začala

rozsáhlá perzekuční akce, tzv. akce T - 43.

Sledovala dva hlavní na sebe navazující cíle. Jednak

měla

Prahu a další velká

města

"očistit od nepřátel režimu,,148, tyto osoby pak měly většinou skončit v TNP, neboť to byl

druhý hlavní motiv, zajištění velkého počtu internovaných pro TNP. 149 Tento pokus režimu
však nevyšel, pro

účely

této práce pak

stačí sdělení,

že akce

skončila neúspěchem

v lednu

1950.
Akce T - 43 se měla výrazně dotknout i
mělo

pak

dojít k přestěhování osazenstva z tábora

měl

sloužit jako

sběrný právě

dění
Č.

v jiřetínském TNP. V jejím rámci totiž

24 do tábora

pro akci T - 43 a

měl

Č.

25 ve

Světci.

Tábor Č. 24

dodávat osoby na

pracoviště

Čs. dolů podle pokynů vládního zmocněnce pro horní podnikání v Praze. 150 Přemístění
mělo proběhnout

po 10. říjnu 1949, ale vzhledem k průběhu akce T - 43 se přesun nakonec

neuskutečnil. 151
Přesunut měl

být celý ostrahový oddíl, správní personál a

tábora, naopak velitel A. Marek
jednoho
být

příslušníka

dodatečně

měl zůstat

v táboře

Č.

pochopitelně

24 a do tábora

Č.

25

měl

ostrahy jako prozatímního velitele. Strážní oddíl pro tábor

chovanci
delegovat
Č.

24

měl

ustanoven, nové administrativní síly pak mělo za úkol dodat SHD. Materiál

pro tábor Č. 25 mělo dodat MV a zbytek se měl zapůjčit z tábora Č. 24. 152 Přestože se
nakonec

přemístění

tábora

neuskutečnilo,

k přechodnému

přidělení

ostrahy došlo 11.

října

1949, a to v počtu 13 mužů. 153 Ovšem již 10. listopadu 1949 bylo toto přidělení zrušeno a
dočasně povolaní příslušníci SNB se vrátili na své kmenové stanice. 154

Tábor Č. 24 se tedy nestal

sběrným

a zůstal nadále objektem TNP pro SHD.

TOTALITA.CZ - Vznik a vývoj totalitního režimu v Československu (© 1999 - 2007 Tomáš Vlček
[on-line], cit. 3.7.2007, http://totalita.cz/kalendar/kalend_10.php)
149 KAPLAN, K.: Tábory ... , str. 114
150 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 11 - TNP Dolní Jiřetín - přemístění, v Praze 6. října 1949, č. 315 taj.1D - 49TNP/006
151 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP k 31. říjnu 1949 ze dne
10. listopadu 1949, č. j. 395 taj.ID/49 - TNP - 006, str. 2
152 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 11 - TNP Dolní Jiřetín - přemístění, v Praze 6. října 1949, č. 315 taj.1D - 49TNP/006
153 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Sběrný tábor č. 24 v Dolním Jiřetíně - přechodné přidělení příslušníků SNB
k ostrahové službě, dne 12. listopadu 1949, Č. 398 taj./1949-1.
154 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 1 - Sběrný tábor č. 24 v Dolním Jiřetíně - zrušení přechodného přidělení
příslušníků SNB k ostrahové službě, dne 9. listopadu 1949, Č. 398 taj./1949-1.
148
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2.12 Poslední půlrok

Závěrečná
kteří

byli

existence zdejšího TNP byla ve znamení postupného úbytku

přidělováni

do Dolního

Jiřetína

v čím dál menších

počtech.

v rámci akce T - 43 se provoz tábora vrátil do starých kolejí a nic

chovanců,

Po experimentech

nečekaného

již

nemělo

nastat.
V rámci jednání o
prohlídce

hospodaření

zřízení sběrného

v TNP Dolní

Jiřetín,

provedena revize pokladny, zkontrolováno
skladiště

hned na

potravin. U

těchto

místě vyřešily.

ani dalších

Funkce

tábora v objektu

věcí

č.

24 došlo i k

provedené J. Kurzem 14.
účetnictví

nebyly

hospodáře

"překvapivé"

října

1949. Byla

a provedena namátková kontrola

zjištěny

závažné nedostatky, drobné se

tábora, pokladníka, skladníka a

účetního

zastávali chovanci, ale pouze u pokladníka bylo doporučeno, aby se jím stal stálý
zaměstnanec, že je to místo pro chovance nevhodné. 155
Je to zajímavý doklad toho, jak se systém TNP snažil co nejvíce

ušetřit

na provozu

táborů.

Chovanců

oproti

bylo v TNP Dolním Jiřetín 223 ke dni 31.

předchozí zprávě

říjnu

1949, tedy stav se snížil

jen o dva. 14 z nich bylo v nemocnici, jeden byl

přemístěn

do

jiného TNP, 14 propuštěno a osm zběhlo. 156

V listopadu se potřetí měnil v TNP Dolní Jiřetín velitel. Dosavadní velitel A. Marek
odstoupil na vlastní žádost a na jeho místo nastoupil od 10. listopadu.1949 vrchní
strážmistr Josef Havlín. 157
Ani A. Marek ale

neměl

po odchodu z tábora klid. Byl

obviněn

z nadržování

chovanci M. Haverlíkovi,158 kterému těsně před svým odchodem z pozice velitele tábora
napsal

155

doporučení

kjeho žádosti o

dřívější propuštění.

Jak se

můžeme dočíst

dále ve

ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Zápis o dohlídce na hospodaření TNP Dolní Jiřetín ze dne 14. října 1949,

č.341 taj. P/49
NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Statistický přehled o zařazených osobách ve všech TNP
- k 31. říjnu 1949, příloha k Č. j. 395 taj./D/49 - TNP - 006
157 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Situační zpráva o TNP k 30. listopadu 1949 ze dne
10. prosince 1949, Č. j. 465 taj./D/49 - TNP/006, str. 3
158 V dokumentech o šetření tohoto případu se téměř na každé stránce strojopisů objevuje jiná zkomolenina
tohoto jména: Havrlík, Haverlík, Havelík a asi už nelze dokázat, jaká je správná ...
156
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zprávě,

Ten

vyloučeno

nebylo

měl

ani podplacení velitele A. Marka chovancem M Haverlíkem.

být podle onoho dobrozdání naprosto spolehlivým pracovníkem, jehož chování

navíc bylo bez závad.

Přitom pozdější vyšetřování

ukázalo, že

při

jedné z dovolených z

TNP M. Haverlík porazil na černo prase, za což mu nakonec byl i kromě jiného prodloužen
pobyt v TNP, tedy se v té době rozhodně nejednalo o nějaký banální přečin. 159
Jinak v tomto měsíci odešlo z tábora do jiného TNP 33 OSOb. 160 To už možná
souviselo s neschopností systému získat do
zařazení postupně přesunováni
Konkrétně
chovanců

táborů

požadovaný

počet

osob, proto byli

do TNP, jejichž provoz byl pro režim důležitější.

MV zaslalo 21. listopadu 1949 veliteli J. Havlínovi rozkaz o odeslání 25

zdravotní

u Berouna, což byl

třídy

"A" a "B" v poměru 2/3

nově zřízený

TNP vzniklý

třídy

kvůli

u jiřetínského TNP dojít k narušení chodu žádného
dosud pracovali. K odeslání

mělo

dojít tak, aby

"A" a 1/3"B" do TNP - Sv. Jan
akci T - 43.

pracoviště,

nejpozději

Přitom nemělo

na kterém tito

zařazení

23. listopadu 1949 v poledních

hodinách byli chovanci ve svém novém TNP. 161 J. Havlín prý úkol splnil a chovanci
dorazili včas. 162
Tento pokyn MV se netýkal jen TNP v Dolním
rozkaz odeslat
zřejmě

velitelé

určený počet

Jiřetíně. Táborů,

které dostali

osob bylo více, a podle následné stížnosti MV ho

pojali jako možnost zbavit se nepohodlných

chovanců,

zejména

někteří

zdravotně

nezpůsobilých k práci. 163 Je otázka, zda se to týkalo i J. Havlína, neboť ten obratem
sděluje,

že odeslaní byli podle požadavků MV a odebraní z dolů Quido a President Beneš,

kde vykonávali těžkou práci. 164

K 30. listopadu 1949 bylo v TNP v Dolním Jiřetíně již jen 183 osob. Podle statistik
nikdo

nezběhl,

19 jich bylo

propuštěno

a dokonce žádní nebyli evidováni jako nemocní

ABS, f. E - 1, k. 6, a. j. 42 - Věc: Šetření v TNP 24 Horní Jiřetín ze 14. února 1950, str. 1, Č. 1030/taj./50
NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Statistický přehled o zařazených osobách ve všech TNP
- k 30. listopadu 1949, příloha k č. j. 465 taj./D/49 - TNP/006
161 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 3 - Rozkaz OV - NB ze 21. listopadu 1949, č. - 194 taj./1949 TNP - O - 6
162 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 3 - Hlášení velitele TNP Dolní Jiřetín MV dne 21. listopadu 1949, č. 194 taj./1949
163 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 3 - Dálnopis MV velitelům TNP dne 1.1 prosince 1949, č. 225 taj./Z - 49TNP/006
164 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 3 - Hlášení velitele TNP Dolní Jiřetín MV dne 2. prosince 1949, č. 225 taj./Z - 49
- TNP/006 ze dne 1. prosince 1949
159

160
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nebo v nemocnici v Mostě, což do

určité

míry

zpochybňuje

Havlínovo tvrzení o

přesunu

zdravých osob do TNP - Sv. Jan u Berouna .165

14. prosince 1949 došlo k reorganizaci TNP. Tímto dnem byly totiž
sběrné

zřízeny

tzv.

tábory (obdobný systém vznikal již za akce T - 43, ale vzhledem k jejímu průběhu se

plány většinou
zařazovaly
věkového

neuskutečnily

osoby, a kde

nebo byly pozastaveny), do kterých komise od 1. ledna 1950

následně

třídění

došlo k jejich

rozvrstvení. Teprve z nich pak

měly

podle sociálního

původu

a

být dále odesílány požadované síly podle

potřeby jednotlivých závodů a zejména podle priority. 166

Poslední nám známá kontrola TNP v Dolním

Jiřetíně proběhla

o víkendu ve dnech

7. - 8. ledna 1950. 167 Provedl ji škpt. Turnovec. Jeho zjištěné skutečnosti sepsané ve zprávě
pro MV jsou velice podrobné. V průběhu této prohlídky se v sobotu
s táborovou radou a vyslechl si její

připomínky,

v neděli ráno pak

večer

osobně

setkal i

promluvil

k chovancům v přednáškové místnosti a zde vyslechl i jejich dotazy.
Vhledem k tomu, že velitel tábora J. Havlín a jeho zástupce, tehdy velitel
ostrahového oddílu Sopoušek,

měli

o víkendu dovolenky, zastupoval je osvětový instruktor

Regál a pomocník osvětáře J. Šebor. Regál sám zastupoval osvětáře R. Kouteckého, který
byl na školení v Litoměřicích. Hlavní osoby z vedení tábora tedy chyběly.
Škpt. Turnovec nejprve zhodnotil stav tábora, když konstatoval, že "baráky jsou
dřevěné, značně

hmyz

(štěnice)

z

vnějšku

zanedbané. V některých barácích se v poslední

a prášek DDT je prý proti

němu neúčinným

době

objevil

(schází v něm přísada skalice a

mědi?)".168 Dále se informovalo počtu chovanců v táboře a jejich pracovním zařazení,

díky tomu víme, že zde bylo v době prohlídky 126 osob, které pracovaly zejména na dole
Prezident Beneš (82 osob), dále 29
v Komořanech a 16

chovanců

nacházelo deset, na ošetřovně

chovanců dělalo

bylo

na dole Quido, deset v dílnách SHD

zaměstnáno přímo

v táboře. V nemocnici se jich

devět.

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Statistický přehled o zařazených osobách ve všech TNP
- k 30. listopadu 1949, příloha k Č. j. 465 taj./D/49 - TNP/006
166 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Situační zpráva o TNP za rok 1949 ze dne 10. ledna 1950,
čj. 1026 taj./50 - TNP/006, str. 4
167 ABS, f. E - 1, k. 3, a. j. 17 - Záznam z přehlídky TNP Jiřetín vykonané dne 7. - 8. ledna 1950, Č. 1020
taj./40
168 Tamtéž
165
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Zajímavější

chovanců.

Ostraha

dostatečná,

byly informace o strážním oddílu a zejména možnosti hlídání
měla,

jak víme již od

září,

sedm

mužů (poměr

což souviselo s tím, že chovanci sami chodili do práce a

1-6) a prý byla
zpět.

To

poněkud

vyvrací situaci ze září, kdy se žádalo o zdvojnásobení počtu strážných.
O celkem benevolentních

poměrech

v táboře

možnost kupovat si v závodě lihové nápoje a

svědčí

hlavně

zařazení měli

i to, že prý

mohli kdykoliv, "vzhledem

k nedostatečnému oplocení tábora", 169 objekt opustit.
Nová je i zmínka o vybírání

příspěvku

5

Kčs

od každého chovance na

celovečerní

filmy, které zajišťuje osvětář Regál.
Konečně nejzajímavější

radou a samotnými chovanci,

jsou konkrétní

neboť

škpt. Turnovec byl osobou, jež

měla

ve

zprávě

připomínky

a dotazy pronesené táborovou

jsou popsána i navrhovaná

opatření,

díky svému postavení možnost a vliv

určité

navíc

žádosti

reálně "protlačit".

První otázka se týkala prodloužení platnosti dovolenek v případě, že chovanec má
po víkendu až večerní směnu. Žádalo se o možnost posunout dobu nástupu zpět do tábora
z neděle 24.00 na pondělí 12 hodin.
I další připomínka se týkala dovolenek, jednalo se o dřívější příslib daný A. Heclem
1

správou

dolů,

že chovanci budou mít po devíti

měsících

práce nárok na zákonnou

dovolenou, která jim bude dokonce proplacena. Byla vznesena stížnost, že SHD v tomto
ohledu

dělá

potíže.

Další problém, který řešila táborová rada, byly dluhy vzniklé ještě za velitele
F.

Průchy

(ten byl v tu dobu již ve

měly částečně

vazbě). Příslušníkům

tábora se nelíbilo, že by se dluhy

splatit prodejem táborových prasat na volném trhu,

chovanci nemohou, a že

alespoň

neboť

za

polovina z osmi zdejších prasat by

ně současní
měla

být

zkonzumována v táborové kuchyni.
Konečně
přítoku

byl

zmíněn

i špatný technický stav koupelny a

potřeba zajištění

trvalého

vody.
Toto byly problémy, které vznášela táborová rada. Chovanci sami se druhý den

ptali, ,jak je to s přídělem deputátního uhlí pro rodiny
chovancům toto uhlí přislíbeno správou dolů". 170

169
170

Tamtéž
Tamtéž, str. 2
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chovanců.

Bylo prý kdysi ženatým

Možná i z důvodu absence velitele J. Havlína v době konání prohlídky v táboře na
něj byla vznášena určitá obvinění a stížnosti. PO J. Šebor si stěžoval na Havlínův přístup

k chovancům, což

mělo

být na škodu jejich

výchově.

Jako

příklad

uvedl, že se o jednom

z nich v kanceláři, kde pracují, vyjádřil slovy "co ten dobytek chce".171 Také jim prý
nedovolilo Vánocích upéct vánočky, jak jim to bylo přislíbeno. Tento zákaz
nepříznivý

velmi

měl

mít na ně

dopad, což se projevilo tím, "že na dobrovolné brigády na úpravu

v táboře se hlásí velmi málo osob, ačkoliv se dříve hlásilo dobrovolně vždycky dostatek". 172

Škpt. Turnovec se ve zprávě dále pozastavil nad nedostatky při formulování
výměrů,

zejména u

dělníků

(např.

poslaných do TNP

se mu nelíbilo, že komise k

vysvětlení zařazení uvede pouze: ,jsou škůdci socialismu a potřebují výchovy prad,,)173 a
rovněž

se mu nelíbilo, že některé komise (zejména Plzeň, Karlovy Vary a Mladá Boleslav)

neodpovídají na prosby a odvolání chovanců. Ion se pak připojil ke kritice J. Havlína,
kvůli

jeho vztahu k zařazeným. A

někteří,
přes

např.

jako

již

konečně přišli

zmiňovaný účetní

J.

na přetřes i propustky

Kučaba,

chovanců

opět

s tím, že

je mají každý týden, zatímco je jiní i

odpovídající pracovní výkon nedostanou.
připomínky,

Dotazy i

které si škpt. Turnovec

projednány jednotlivými referenty Správy TNP a
zmíněno,

na

zprávě

při návštěvě

zřejmě

i

zapsal, byly

řešeny, neboť

škpt. Tumovce jsou od jednotlivých

skutečně

jak již bylo

referentů ručně

připsána

navrhovaná opatření.
K připomínkám o dovolenky se
chovanci žádali.
pravdivé,

měl

Rovněž

kladně vyjádřil

stížnosti na J. Havlína

měly

přesně

samotný A. Hecl,

být

prošetřeny

jak

a pokud by byly

být vystřídán, v otázce propustek měl každopádně dostat písemnou důtku.

K problému dluhu po F.

Průchovi

se

vyjádřil

referent Procházka tak, že je

navrhovaný odprodej nesmysl a současní chovanci ho platit nebudou.
Koupelna

měla

být opravena,

stejně

jako

přívod

vody, a i uhlí

měly

rodiny

zařazených skutečně dostávat, jak jim bylo dříve slíbeno (řešil referent Škorpil).
Celkově

Bohužel se

se jeví snaha škpt. Turnovce jako velmi pozitivní ve vztahu k zařazeným.

nemůžeme přesvědčit,

zda došlo k uskutečnění jeho

nejsou k dispozici. Hlavním účelem jeho

návštěvy

asi byla snaha podchytit

korupci v táboře, na které se podílela ostraha a zejména
Tamtéž, str. 1
Tamtéž
173 Tamtéž, str.2
171

172
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připomínek,

členové

vedení,

doklady

zřejmě

kteří

velkou

rozhodovali

Prioritně

o dovolenkách a jiných požitcích pro chovance.

hlavně

nešlo, spíše o efektivní fungování tábora a

o

zařazené

o jeho

mu

hospodářsko

pravděpodobně

- ekonomické

zařazených viděl

výsledky. Je však možné, že ve zlepšení životních podmínek

možnost

zlepšení jejich pracovního výkonu.

Podle
zařazených,

Situační

zprávy za prosmec 1949 (ze 3. ledna 1950) bylo v táboře 197

což by znamenalo, že

počet

o dost stoupl. Ovšem v Situační zprávě o TNP za

celý rok 1949 z 10. ledna 1950, tedy jen o týden později, se píše, že počet mužů v
počtu

pouze 172. Co vedlo k tak velkému snížení
předchozího měsíce

čtyři

byly

osoby

přemístěny

v tak krátké

době,

do jiných TNP, 11

nevíme. V

zběhlo,

táboře

je

průběhu

25 jich bylo

propuštěno a deset se nacházelo v nemocnici. 174

Ani Josef Havlín nevydržel ve funkci velitele do konce existence tábora. Je otázka,
zda mu "zlomila vaz" ona prohlídka vykonaná škpt. Turnovcem z ledna 1950, ale
každopádně 7. února 1950 byl "odvolán ze zdravotních důvodů,,175 a nahradil jej

vstržm.Josef Opletal od OV - NB Žatec.
víme, znamenal v politice totalitních
odvolání nepohodlného

člověka

176

režimů

Výraz "ze zdravotních důvodů", jak dobře

nejen odchod z důvodů nemoci, ale mnohdy i

z nějaké vedoucí funkce, a je dost možné, že tomu tak

bylo i zde.
Dokonce byla posílena i ostraha tábora a to
přiděleni k 1. únoru 1950.

dvěma

psovody se psy,

kteří

177

Neutuchající špatné

poměry

v táboře potvrzuje i

vyšetřování

bývalého velitele A.

Marka, o kterém referuje zpráva MV z poloviny února 1950. Podplácet se podle
vyšetřování nechala chovanci i ostraha.

od odvolání velitele F.
prvních

nepořádků

byli

Průchy

178

závěrů

To samozřejmě nebylo nic nového, v podstatě

z července 1949, kdy

v táboře, se zde objevují

pravděpodobně

korupční

došlo k odhalení

tendence v průběhu celé další

existence. Je jasné, že k tomu napomáhalo zejména specifické

prostředí

TNP. Významný

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Statistický přehled o zařazených osobách ve všech TNP,
příloha k č. j. 1026 taj./50 - TNP/006
175 ABS, f. E - 1, k. 4, a. j. 25 - Situační zpráva o táborech nucené práce k 31. lednu 1950, str. 4
176 Tamtéž
177 Tamtéž
178 ABS, f. E - 1, k. 6, a. j. 42 - Věc: Šetření v TNP 24 Horní Jiřetín ze 14. února 1950, str. 2, č. 1030/taj./50
174
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díl viny na tom má ale i MV, které nastavilo
pracovní podmínky, velitelé

táborů

zase

např.

měli obtížně

vedení tábora, které nezvládli.
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pro strážní oddíly vcelku

nepříznivé

kontrolovatelné velké pravomoci při

2.13 Likvidace TNP v Dolním Jiřetíně

Konec provozu TNP Dolní

Jiřetín přišel

po necelém roce a

Nemáme bohužel zprávy, kdy se rozhodlo o jeho zániku.

Důvodů

půl

jeho trvání.

kjeho zrušení pak bylo

několik.

Do konce února 1950 se v korespondenci a v jiných dokumentech MV neobjevují
žádné informace, které by

naznačovaly ukončení činnosti,

naopak, ještě 1. února 1950 byl

do TNP Dolní Jiřetín minimálně jeden chovanec poslán.I 79 Rovněž členové ostrahy se
měnili ještě bezprostředně před skončením

jehož funkce v TNP Dolní
1950 a po

Jiřetín

ukončení činnosti

provozu tábora,

např.

vstržm. SNB K. Kasal,

byla "velitel otrahového oddílu", nastoupil 1.

TNP Dolní

Jiřetín

se 12.

března

března

1950 vrátil na svoji

kmenovou stanici v Litvínově. 180 Také osvětový instruktor R. Koutecký podle
dochovaných zpráv odešel na školení a ,Jelikož byl TNP likvidován, již se nevrátil".I81
Mnohé o zrušení jiřetínského TNP
patrně

zprávě

již zvažován, ale

rozhodně

naznačuje

března

zpráva z 3.

ne v nejbližších dnech, jak k tomu nakonec došlo. Ve

MV se totiž píše: "Vzhledem k tomu, že kapacita

Jiřetín značně poklesla

1950. Konec tábora byl

zařazených

osob v TNP Dolní

a nejsou předpoklady ke zvýšení počtu osob v tomto

táboře,

žádá se

o snížení počtu ostrahového oddílu dnem 15. III. 1950 o dva příslušníky SNB t. j. Z počtu
1:6 na 1:4 příslušníky SNB.'d82 Jenže konec zdejšího TNP přišel ještě dříve, než mohlo

dojít k tomuto plánovanému snížení ostrahy.
Výnos MV

nařizující

zrušení TNP Dolní

mělo proběhnout ke dni 12. března 1950.

Materiálovou,
TNP, objekt tábora a

účetní

a spisovou likvidaci

inventář měly

Jiřetín

nese datum

9.března

1950 a to

183

být

předány

měl

provést

hospodářský

sektor správy

majiteli, tedy SHD, ostatní

věci,

které

nebyly majetkem SHD, byly odvezeny do TNP Všebořice (TNP v okrese Ústí nad Labem)

SOA Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚS/NIL 1949 - 1990, č. kart. 1738,
Jednalo se o chovance E. Korandu, jež byl poslán do TNP na tři měsíce 1. února 1950
180 ABS, f. E - 1, k. 81, a. j. 102 - Kartotéka příslušníků SNB, Kasal Václav
181 ABS, f. E - 1, k. 81, a. j. 102- Kartotéka příslušníků SNB, Koutecký Rudolf
182 ABS, f. E - 1, k. 3, a. j. 16 - Věc: TNP Dolní Jiřetín a TNP Dlažkovice - úprava ostrahové služby,
č. 1135 taj./50 - TNP/006
183 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 25 - Situační zpráva o táborech nucené práce za 1. čtvrtletí 1950, č. j. 1226/50TNP/006, str. 2
179
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nebo TNP Dlažkovice.
součástky oděvů,

Původně

bylo

zřejmě

rozhodnuto, že: "Všechny dobré a použitelné

lůžkovin

prádla a obuvi a

místě

budou odevzdány na

zástupci TNP

Jách. - Vršek,,184, na jiné zprávě jsou ovšem některá slova přeškrtnuta a IIÚsto Jách. - Vršek
je dopsáno

Všebořice.

Tento TNP

měl

původně

vyřazený

dostat pouze

materiál

z jiřetínského TNP .185 Tzv. inventář "E" (živý inventář), zde se jednalo o vepře, byl
odprodán jednotlivým táborům, dva
. 186
kuc hym.
Jáchymovský TNP pak 17.

vepři

pak do

března

1950

ústředních

převzal

dílen v Komořanech, závodní

pokladnu z TNP Dolní

Jiřetín

a

byla v ní částka 12 261,10 Kčs. 187
Všechny fyzicky schopné osoby z právě rušených
být

zařazeny

na pracovním úseku jáchymovských
počet

zdejšímu veliteli jejich
Všebořic.

spadajících v úvahu pro

O dopravní prostředky pro

tedy jednak

ředitelství

dolů.

převoz chovanců

Jáchymovských

dolů,

táborů,

jak rozhodl

měly

Ostatní (nejprve se
přeIIÚstění) měly

se

měl

lékař, měly

nahlásit

být odeslány do

postarat nový zaměstnavatel,
Všebořicích.

jednak velitel tábora ve

V každém autobuse byli přítomni dva příslušníci SNB jako doprovod transportu.
Odesílané osoby
mzdy a spolu s nimi

měly

měly

být

řádně

být na nová

osobní písemnosti. MV pak

měl

být

vystrojeny,

působiště

předložen

měly

jim být

odeslány i jejich

vyúčtovány

kartotéční

všechny

lístky a další

seznam všech osob s příslušnými daty a

zejména, do jakého tábora byly přeIIÚstěny.188 Do TNP Všebořice pak měl být odeslán i
spisový materiál a osobní listiny
v nemocnici nebo ve

vazbě

Všebořice vyřizovat případnou

či

příslušníků

uprchlých,

dočasně uvolněných

propuštěných,

z pobytu v TNP.

jsoucích

Rovněž měly

korespondenci týkající se TNP Dolní Jiřetín.

Konečné vyúčtování peněžního hospodaření

TNP Dolní

Jiřetín předložil

Všebořice až 14. prosince 1950, konečný zůstatek činil 84.677.40 KČ.

189

V táboře se nacházelo k 11. březnu 1950 ještě 125 OSOb. 190

NA Praha, kro 43/3 - Záznam o konečné likvidaci TNP Dolní Jiřetín, dne 9. března 1950
Tamtéž
186 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Záznam o likvidaci TNP Dolní Jiřetín, dne 16. října 1950
187 NA Praha, kro 43/3 - Protokol o revisi táborové pokladny v TNP Dolní Jiřetín, dne 15. března 1950
188 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: TNP Dolní Jiřetín - zrušení, č. 1152 taj./50 - TNP - 006, str. 2
189 ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Konečná likvidace inventářů TNP - Dolní Jiřetín 30. prosince 1950,
k Č. 5258/1950 ze dne 8. prosince 1950
190 NA Praha, kro 43/3 - Zápis pokynů k provedení konečné likvidace, dne 18. března 1950
184

185
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TNP

Z tohoto

počtu

bylo 42 chovanců klasifikace "A" a "B",

kteří

byly 11. března převezeni do

TNP Jáchymova - Vršek.
Dalších 24

chovanců,

které

lékař

neuznal práceschopnými v jáchymovských dolech, bylo

odesláno do TNP Všebořice.
Do

konečné

likvidace tábora

zůstalo

chovanců,

18

z nichž osm

mělo

být po

skončení

propuštěno.

Deset

chovanců

bylo ve

vazbě soudů, čtyři

v nemocnici v Mostě, 14

zběhlo

a 13 bylo

dočasně uvolněno. 191

V táboře měli být po jeho likvidaci jakožto TNP ubytováni brigádníci.

Každopádně

chovanců

funkci. V listopadu 1949 klesl stav
pokračoval. Rovněž

1949, což také

měsících

tábor v posledních

své existence

že tábor

nebyl jediným zrušeným TNP v této

neměl
době.

být

plnil

očekávanou

pod 200 a trend úbytku osob stále

ostraha se do ledna 1950 nezvýšila

naznačuje,

stěží

přes potřeby uváděné

dlouhodoběji

rozvíjen. Dolní

již v září

Jiřetín

navíc

Od počátku roku 1950 stihl konec ještě TNP pro

muže i ženy v Českých Budějovicích a současně s koncem TNP Dolní Jiřetín i TNP pro
muže v Kladně - Dubí. Nedostatek osob v celém systému TNP nutil MV k rušení malých
táborů

ve

1950, ve

prospěch táborů
skutečnosti např.

velkých (takto pojmenovává situaci
TNP Dolní Jiřetín svojí kapacitou

přímo

patřil

MV na počátku roku

k největším TNP u nás,

lépe by tedy sedělo označení "táborů s malým využitím jejich kapacity,,).192 Ve zprávě MV
se již přímo

připouští,

že tímto bude do jisté míry oslabena výkonnost hnědouhelných

na Mostecku a Kladensku, ale

zároveň

dolů

dojde k posílení na jednom z nejdůležitějších úseků

národního hospodářství, tedy v rudných dolech.
Jednalo se
jejichž

pochopitelně

těžbu potřeboval

zejména o uranové doly na Příbramsku a Jáchymovsku,

SSSR pro

svůj

atomový

Navíc byly tyto tábory oproti Dolnímu

průmysl

a pro výrobu jaderných zbranÍ.

Jiřetínu nesrovnatelně přísnější,

postupný trend celého represivního systému a tyto tábory tak

měly

což byl také

mnohem blíže k jiným

vězeňským systémům.

NA Praha, kro 43/3 - Zápis sepsaný dne 16. března 1950 v táboře nucené práce v Dolním Jiřetíně o
konečné likvidaci
192 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 25 - Situační zpráva o táborech nucené práce za I. čtvrtletí 1950, č. j. 1226/50TNP/006, str. 2
191
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To, že TNP Dolní Jiřetín byl zrušen
je uvedeno již ve

zprávě

MV,

náměstkem

péče

a generálního

hlavně

března

o jeho likvidaci z 9.

ministerstva

průmyslu

ředitelství čs.dolů,

ing.Rady,

na jejímž

TNP Kladno Dubí a pracovní síly z těchto

ve

prospěch těžby

1950. Podle ní došlo k

zástupců

základě

táborů

v uranových dolech,
dohodě

ministerstva práce a sociální
Jiřetín

byly zrušeny TNP Dolní

byly

mezi

přesunuty

a

do TNP Jáchymov -

Vršek. 193
Protože byl tábor v likvidaci, nebylo
Zůstal

třeba

pouze velitel tábora J. Opletal a dva

udržovat strážní oddíl v původní výši.

příslušníci

střežení pracovní skupiny a táborového skladiště.
přesunout

dostali rozkaz
ArmoU.

ještě

rovněž

Teprve nedávno zřízení psovodi

do TNP Jáchymov - Vršek i se svými psy Alfou a

195

Jiný
Jiřetín,

se

194

SNB, jejichž úkolem pak bylo

důvod

který do

poslán

něho přišel

přes

zániku tábora

pro likvidaci tábora

důl

TNP

právě

ve

A. Sedlák, bývalý chovanec TNP Dolní

28. dubna 1949 a byl zde až do jeho zrušení,

Všebořice

do TNP na

Příbramsku.

Podle

něho

následně

mohl být

pak byl

příčinou

Prezident Beneš, který se "prokopal" až k táboru a vzhledem k tomu, že

pod prostorem samotného tábora se
likvidaci

zmiňuje

prospěch těžby.

rovněž

nacházelo uhlí, bylo rozhodnuto o jeho

Nízký stav chovanců pak mohl být patrně

příčinou, proč

nebyl nový objekt TNP vybudován na jiném místě, kde by nepřekážel postupující těžbě. 196

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 6 - Věc: TNP - Dolní Jiřetín - zrušení, č. 1152 taj./50 - TNP - 006, str. 1
ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 25 - Situační zpráva o táborech nucené práce k 28. únoru 1950, str. 4
195 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 6 - Věc: TNP - Dolní Jiřetín - zrušení, č. 1152 taj./50 - TNP - 006, str. 2
196 Osobní rozhovor autora, viz. příloha č. 1
193

194
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III. Hlavní faktory

ovlivňující

život v TNP Dolní Jiřetín

3.1 Práce chovanců z TNP Dolní Jiřetín

Hlavní a
činnost,

která

nejdůležitější součást

měla

života

být jedním ze základních

zařazených

kamenů převýchovy
podniků

uspokojit poptávku po pracovní síle velkých

O uspokojení poptávky se dalo nakonec mluvit jen stěží,
pracovních sil byla většinou několikanásobně
zařazených

Pracovní nasazení
jednalo se tedy o

důlní činnost

počet pramenů, přesto

představovala

v TNP

větší

osob a

rovněž měla

těžkého

zejména

pracovní

průmyslu.

neboť očekávání podniků ohledně

než následně ukázala realita.

v TNP Dolní

Jiřetín spočívalo

v práci pro SHD,

a pomocné práce s tím spojené. I zde narážíme na omezený

se z nich ale dají poskládat základní informace o druhu práce i

o jejich počtu.
důlního

SHD vzniklo v srpnu 1945 z bývalého
společnosti

společnosti

SUBAG. Do této

německé

majetku

báňské

byly již v květnu 1945 dosazeny národní správy a

přejmenovala se na Hnědouhelné doly v severozápadních Čechách. Ty pak 15. srpna 1945
výměrem ministra paliv změnily název na Severočeské hnědouhelné doly v Mostě. 197

O prvním pracovním
o prvním měsíci roku 1949,

zařazení

nezmiňuje

se

zmiňuje

již kapitola 2.6.1. Mluví však pouze

se však o tom, v čem samotná práce spočívala.

Chovanci z jiřetínského TNP pracovali na
zaměstnanci

míst

bez kontroly složkami SNB. Hlídali je tedy pouze

jednotlivých pracovních skupin. A
kvůli

většině

pracovnímu výkonu,

neboť

Navíc zde byl velký rozdíl v

právě

odměňování. Zařazení

kromě

důlní

často tlačili

toho

zaměstnanci,
dělali

v TNP sice formálně
ovšem bez

(většinou) zařazení

při

volno.

Komořansko - minulost a současnost, Lom II Mostu 1993, str. 29

62

měli

Jiřetína

dostat stejné

příplatků, např.

tu nejméně kvalifikovanou

po osmi hodinách, šest dní v týdnu, jak je to obvyklé

197

dozorci a vedoucí

na chovance z

za práci

činnost.

Pracovní doba závisela na daných pracovištích, což znamenalo

tedy sobota, v neděli měli

s civilními

plat jednotlivce ovlivňovala svým výkonem celá skupina.

peníze za stejnou práci jako civilní
o svátcích, přesčas apod.,

"civilové"

společně

většinou tři směny

práci v hornictví. Pracovní byla

Chovanci tábora,

kteří přišli

existenci TNP byl menší
nějak

jednalo o

již v prosinci, pracovali v samotném

počet "káranců" zaměstnán

fyzicky indisponované jedince,

na pracích v táboře.

kteří momentálně

práce pro SHD. Zprávy se zmiňují o tom, že byli zaměstnáni
možná i více než jeden), a také v kuchyni.
vykonávána zástupcem
v normální době
Tábor byl

dělat

několik

zařazených

a asi i on

polovině

8 až 23,

přičemž měl

např.

měl nějaké

určitě

roku 1949 kolísal

Po celou

Většinou

nemohli vykonávat

se

těžší

v kantýně (tam jich bylo

funkce táborového doktora byla
pomocníky. Další mohli
táboře

jiné pomocné práce, kterých v takovémto

let starý a jeho údržba si

V první

Rovněž

táboře.

bylo jistě stále dost.
nějaké

opravy.

v táboře mezi

počtem

neustále vyžadovala

počet chovanců zaměstnaných

stoupající tendenci. Z dalších období takto

přesné

statistiky bohužel

nemáme.
Prvním
zde pracovali

důlním pracovištěm

přímo

pod zemí, na

byl

důl

důl

a chovanci

činnost

vykonávali

Quido. Jednalo se o hlubinný

nejtěžších

hornických pracích. Tuto

pouze ti se zdravotní klasifikací "A", tedy zdraví a schopní nejtěžších prací. 198 Je
pravděpodobné,

že na tomto dole nebyl po

nikdo z TNP v Dolním
minut

pěšky,

z tábora

č.

určitou

Jiřetíně zaměstnán.

24 snad 500

1949 již řeč byla, v průběhu března až

Na

metrů.

důl

dobu

(např.

únor 1949,

Quido to bylo z tábora

měsíce

máme v pouze výše
minut. Je

zmíněné

pravděpodobné,

nepracovali, snad i z
Hlavním

ledna

června

přibylo

důvodu

43 asi deset

1949 se pak počet chovanců měnil mezi

další

pracoviště, důl

měsících

zařazení

čísly

dostat.

Centrum. Zprávy o

kapitole 2.6.1 a pak víme, že cesta na

že v dalších

č.

1949)

O počtu pracujících na zdejším dole za leden

10 až 22. Toto pracoviště bylo patrně tím nejtěžším, na které se mohli
V průběhu

červenec

pracoviště

něm

trvala 20

zde již chovanci z TNP Dolní

Jiřetín

vzdálenosti po přestěhování tábora.

pracovištěm

pro TNP Dolní

Jiřetín,

co se

počtu chovanců týče,

byl

důl

President Beneš 199 . Na něm byla zaměstnána většina z nich, pracovali zde asi 2/3
z celkového počtu chovanců v táboře a jistou dobu snad i všichni práceschopní. 2oo
Přesnější

většinou

informace máme jen z konce ledna, pak od

března

do

července

1949 a dále již

jen zmínky. Ale i z nich lze s určitostí říci, že na toto pracoviště byli zařazení

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 3 - Hlášení velitele TNP Dolní Jiřetín MV dne 2. prosince 1949, č. 225 taj./Z - 49
- TNP/006 ze dne 1. prosince 1949
199 Komořansko ... , str. 29; spolu s dolem Quido tvořili později Důl Obránců míru a později došlo ke spojení
s dolem ČSA, jehož je nyní součástí
200 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 12 - Kniha denných stavov chovancov
198
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nasazeni krom úplného

začátku

hnědouhelný důl, dělali

vůbec dělali

hlavně

chovanci

pokládání kolejí, kladli kabely,
uhlí a

po celou existenci tábora. Jelikož se jednalo o povrchový

část

tam, kde bylo

pomocné práce u velkorýpadel, pomáhali

z nich konala hasičskou službu z

potřeba

velkého

počtu dělníků

důvodů hoření
méně

pro

při

vrstev

kvalifikované

činnosti?Ol Zde se pracovalo bud' úkolově nebo na tři směny. Pracoviště bylo vzdáleno od
půl

tábora jen asi

tři

kilometru a bylo velmi rozlehlé, asi

kilometry, a i proto bylo

nestřežitelné. Do práce i z práce docházeli chovanci sami bez doprovodu?02 Ale i zde byla

práce velmi těžká a namáhavá.
V průběhu

měsíce

dubna se mezi 16. dubnem a 25. dubnem 1949 objevuje

v pracovním výkazu TNP Dolní
chovanec z Dolního

Jiřetín

Jiřetína, později

bylo jeho úkolem a zejména,

proč

i

důl Zdeněk

se ale toto

Nejedlý. Pracoval na

zařazení

Komořany.

jeden

nevyskytuje. Nedá se tedy říci, co

tam dělal sám.

Možná poslední hlavní destinací, kam byli nasazeni
byly dílny

něm

zdrojů

Zde ovšem není z dostupných

zařazení

z TNP Dolní

Jiřetín,

jisté, zda na tomto pracovišti

sloužili chovanci tábora po celou dobu jeho trvání, neboť se v pozdních útržkovitých
informacích neobjevuje. 203 Ani o tomto pracovišti nemáme bližší údaje.
Kromě

této

důlní činnosti

Na zdejší pracoviště byli

dotyční

Po hlavní pracovní

pro SHD pracovalo

několik mužů

na

správě táborů

SHD.

dováženi autobusem.

činnosti

se

někteří

chovanci

účastnili ještě

tzv. pracovních

brigád. Účastnili se tak např. stavby "Kolosu" Lišnice u Mostu. Zde na ně dohlížela hlídka
SNB a dopravováni,

neboť

Ostatní chovanci,
být nemocní v

vzdálenost z tábora byla kolem 17 km, byli nákladními auty.

kteří

táboře či

nebyli z různých

důvodů

nasazeni na práci pro SHD, mohli

v nemocnici v Mostě nebo být dosud

nemoci mohli být v rámci dovolené v domácím

nezařazeni.

ošetřenÍ. Někteří rovněž

V

případě

museli být

propuštěni na vojnu. Část zařazených se občas nacházela i na tzv. "zemědělské

dovolené,,.204

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 3 - Hlášení velitele TNP Dolní Jiřetín MV dne 2. prosince 1949, č. 225 taj./Z - 49
- TNP/006 ze dne 1. prosince 1949
202 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 104, Zpráva o prohlídce TNP Dolní Jiřetín ze 28. července
1949
203 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 12 - Kniha denných stavov chovancov
204 Tamtéž
201
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Přes často

nespravedlivý

důvod

k zařazení byla zřejmě pracovní morálka

dobrá, jak dokládají i zprávy MV. To totiž reagovalo na upírání
nespecifikovaných práv
mluvit) podniky, na

něž

právě "zaměstnavatelé"

chovanců

však

měli

(pokud lze v jejich
mít nárok

toto omezování

pracovní morálkou. MV proto zavedlo

stejně

případě

o

některých

nějakých

jako ostatní kmenoví

právech

blíže
ještě

zaměstnanci.

chovanců táborů odůvodňovali

klasifikační průkazy

chovanců

A

jejich nízkou

a zjistilo, že ona pracovní

morálka "káranců" je mnohde v průměru lepší než kmenových zaměstnanců. 205 Údaj
z července 1949 dokonce hovoří, že asi u 70% chovanců je pracovní morálka dobrá. 206
Rovněž

z měsíčních zpráv referátu politické a

chovanců

osvětové

výchovy vyplývá, že morálka

byla veskrze uspokojivá.

Vysvětlení můžeme

nalézt zejména v tom, že mnozí byli živitelé rodin a

právě

jejich výkonu záleželo, kolik peněz se k rodinám dostane.

205
206

NA Praha, kro 4311, Rok TNP (poznatky a zkušenosti referátu osvěty v TNP za rok 1949), str. 2
NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05111, č. kart. 104, Zpráva o prohlídce TNP Dolní Jiřetín ze 28. července
1949
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na

3.2 Mzda

Zařazení
přikázáni

v TNP

na práci.

měli

Příslušník

pracovní smlouvu. Z toho

být bráni jako normální

zaměstnanci podniků,

TNP vstoupil do pracovního

důvodu

poměru

kam byli

se závodem a

uzavřel

se na něj vztahovalo i národní pojištění a mzda jako na

každého normálního zaměstnance. 207 Jediný rozdíl byl ten, že chovanec tábora neměl
právo disponovat celou mzdou. Problém ovšem byl, že

zaměstnavatel odváděl

výdělky

velitelství TNP, které nakonec

(i

příplatky

rozhodovalo o

za práci

skutečné výplatě

přesčas

a jiné

odměny)

chovance. Z té mu byla stržena

daň

ze mzdy,

všechny

příspěvek

na

pojištění, částka jako náklad na pobyt v táboře (ubytování, stravování, ošacení atd.)208, pak

kapesné, s kterým mohl disponovat a bylo ve výši 5 - 15 % z

čistého měsíčního příjmu,

10 % mu bylo uloženo a zbytek byl poukazován jeho rodinným příslušníkům na
živobytí. 209 A rovněž příplatky zaměstnavatel zřejmě platil, ale chovanci je vůbec
nedostávali.
Pro zlepšení

pracovního zapojení se

rovněž

doporučovalo,

aby byl

z TNP do dalšího zaměstnání v daném podniku, a to bud' na
žádost příslušníka nebo z podnětu podniku. 21O Je otázka, zda na něho byl vyvíjen v tomto

chovanec

směru

přijat

řádného

nátlak

či

po

propuštění

z toho

měl nějaké

výhody v případě svého zájmu, ale máme informace, že

chovanci měli o práci v dole po skončení zařazení skutečně zájem?l1 Je pravděpodobné, že
k tomuto docházelo zejména při

dřívějším propuštění

z tábora a mohlo to být i podmínkou.

O výši mezd máme bohužel jen velmi kusé údaje. V hlášení kontroly z 28.
1949 se dovídáme, že

průměrná

mzda byla 4200

Kčs,

července

denní režie na chovance pak asi 34-

40 Kčs a pro rodinu tedy zbylo asi 1700 Kčs měsíčně?12 V situační zprávě MV z října
1949 se píše, že průměrný výdělek v uhelných dolech v TNP Dolním Jiřetíně je druhý

NA Praha, kro 43/1, MV - Informační sdělení a pokyny pro podniky, závody a pracoviště,
KAPLAN, K.: Tábory .. , str. 90
209 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Škpt. Turnovec: Sociální závady v TNP
210 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Osvětová výchova v TNP a její nedostatky, 1. Účel a cíl
výchovy v TNP
211 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 104, Zpráva o prohlídce TNP Dolní Jiřetín ze dne 28. července
1949
212 Tamtéž
207
208
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nejvyšší ze všech TNP a dosahuje částky dokonce 7694 KČS,213 což byla mzda na tehdejší
dobu velmi slušná. Je ovšem otázka, kolik
informací v

Situační zprávě

3000-3500

Kčs

za I.

čtvrtletí

skutečně

chovanec

či

jeho rodina dostali. Podle

1950 je pak průměrný výdělek v uhelných dolech

a nejvýše prý 5000-7000

Kčs,

ale nejedná se jen o TNP Dolní

nýbrž o průměr ze všech TNP u uhelných dolů.

213

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP k 31. říjnu 1949 ze dne
10. listopadu 1949, č. j. 395 taj./D/49 - TNP - 006, str. 6
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Jiřetín,

3.3 Zdravotní péče v táboře

"Ve všech TNP jest táborový lékař a dle potřeby ošetřovatel Z řad chovanců. ,,214

Tato

věta

MV v příloze

situační

nejlépe vystihuje, jak vypadala

zprávy za leden 1950 o zdravotní situaci asi

lékařská péče

v TNP. Vhledem k tomu, že kvalita

táborového zdravotnictví zcela závisela na tom, zda mezi chovanci tábora byl
s lékařskou praxí či
dost

dobře

alespoň

někdo

zkušenostmi, je zřejmé, že se o nějaké zdravotní péči nedá ani

mluvit. V táboře byla

ošetřovna,

ovšem, jak vypadala a zejména jaké

měla

vybavení, víme pouze z tábora č. 43, a to ještě před zřízením TNP. 215 Spíše ale sloužila
k lehčím
v Mostě.

lékařským úkonům, neboť závažnější případy
Většina onemocnění,

překážku

nebyla brána za

náplní táborového
poněvadž

lékaře

k těm muselo
často.

docházet velmi
pracovní

pomůcky.

nedošlo,

alespoň

jako

např.

tak spíše bylo
při těžkých

ošetřování

angína apod.,

K nějaké

závažnější

nezmiňují

pracovních

pracích na povrchu, a
neměli

I proto, že chovanci

se o ní

chřipka,

většinou vůbec

pro pracovní výkon a nijak se s nimi "nemarodilo". Hlavní
úrazů

ještě

epidemii mezi chovanci

Každopádně

zranění,

a drobných

více v hlubinném dole,

k dispozici

v souvislosti s Dolním

zdravotní stav v táborech sledovalo.
přímo

nachlazení,

byly odváženy do nemocnice

téměř

žádné ochranné

pravděpodobně

Jiřetínem

nikdy

zprávy MV, které
péči

na špatnou zdravotní

nikdo

v TNP Dolní Jiřetín nezemřel, k úmrtím docházelo pouze v práci či na útěku.
Zdravotní

přibližoval

jiným,

péčí

se TNP Dolní

Jiřetín

většinou represivnějším

(a systém TNP veskrze

obecně)

táborovým a vězeňským systémům,

asi nejvíce

např.

NPT.

"Jediný, co tam bylo špatný, byla mizerná lékařská péče. ,,216

Takto se
nehodnotí nijak
táborovým

vyjádřil

o zdravotní situaci A. Sedlák, který jinak

hrozně. Rovněž

lékařem či

poměry

v táboře

vzpomíná, že v jednu dobu byl jejich "lapiduchem", tedy

jeho pomocníkem student, který

měl

vystudované

tři

nebo

čtyři

semestry lékařské fakulty.

ABS, f. E - 1, k. 4, a. j. 25 - Zdravotní situace v TNP v lednu 1950 ze 7. února 1950, čís. 45 taj./1950
ABS, f. E - 1, k. 2, a. j. 6 - Věc: Tábor SHD Č. 43 v Dolním Jiřetíně u Mostu - příprava ke zřízení tábora
nucené práce, Č. 1622/3 - 3/11 - 1948, str. 1
216 Osobní rozhovor autora, viz. příloha Č. 1
214
215
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3.4 Samospráva

Zvláštním orgánem podílejícím se na chodu tábora byla v prvních letech fungování
Měla

systému TNP instituce samosprávy.

se stát pro chovance školou, ve které poznávají

důležitost kolektivní práce?17

Samospráva měla podle §54 Domovního řádu tyto orgány:
světnic

•

velitele

a jejich zástupce

•

velitele baráků a jejich zástupce

•

táborovou radu

•

táborový sněm

218

samosprávy potřebovalo ke schválení souhlas osvětového
instruktora a velitele tábora. 219 Samospráva měla rozličné úkoly, podílela se zejména na
Každé

pořádku

opatření

v táboře a dále

stravovací, trestní a

měla několik

vyšetřovací.

komisí: kulturní a

osvětovou,

provozní a výrobní,

Z vlastní iniciativy se starala zejména o problémy

zařazených osob?20 Ovšem její pravomoci se zřejmě v jednotlivých táborech lišily a ne

vždy měla např. všechny zmíněné komise.
Ve všech TNP byla ustanovena samospráva do 1. dubna 1949. 221 V TNP Dolní
Jiřetín

muselo dojít k ustanovení na

k ustavující
světnic

schůzi

a jejich

táborové rady za

zástupců

a

tří členů

začátku

února,

přítomnosti

neboť

již 11. února 1949 zde došlo

velitele tábora F.

Průchy, čtyř velitelů

prozatímní táborové rady. V té byly funkce

předsedy,

náměstka, jednatele a pokladníka?22 Je možné, že k jejímu ustanovení došlo ihned po
přestěhování

tábora do objektu

Č.

24.

O tom, že samospráva v táborech možná nebyla zcela prázdným pojmem,
zpočátku

fungování TNP, dokládají jednak zprávy MV, kde se píše o jejích

spokojenosti MV s ní, a i zprávy z TNP Dolní

Jiřetín,

kde

rovněž

prosadila

alespoň

činech

některé

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Pokyn č. 6 k provádění pol. a osvět. výchovy v TNP,
v Praze dne 24. června 1949
218 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Domovní řád pro TNP, příloha 19
219 Tamtéž
220 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP k 31. březnu 1949 ze dne
11. dubna 1949, č. B - 43 dův. - 49 - BP - 10, str. 5
221 Tamtéž
217
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a

své

návrhy. Hned na ustavující

schůzi

táborové rady došlo k převzetí

kuchyně, vyloučení

dosavadního kuchaře a jeho nahrazení "odbornými zaměstnanci,,223, samozřejmě z řad
chovanců

tábora.

výdělkům.

Rovněž

mu byla odhlasována

průměrná

mzda rovnající se zde platným

Dalším bodem, který si ten den táborová rada odhlasovala, bylo ,,Rozhodnutí

o cikánech". Byla jim vyhrazena
nad jejich hygienou a

nařízeno

světnice č.

jejich

6, zvláštní záchod, byl stanoven

ostříhání.

Dále padly návrhy na

přísný

zřízení

dohled

táborové

kantýny a dřevěných laviček pro odpočinek po práci a i ty byly schváleny.224 Z pozdějších
dokumentů

lze

vyčíst,

že

např.

kantýna byla v táboře

skutečně zřízena,

také bylo

zakoupeno rozhlasové zařízení,225 mikrofon a jiné blíže nespecifikované sportovní a
kulturní potřeby z dobrovolné sbírky chovanců?26 První řádná schůze táborové rady pak
proběhla dne 14. února 1949. 227 Ve zprávě z 28. července 1949 se pak píše, že v TNP

Dolní Jiřetín je samospráva vybudovaná a zabývá se dohledem na vaření a dále má kulturní
a sociální komisi. 228
Ovšem

nejpravděpodobněji

byla samospráva více

tábora, potažmo MV, dosazováni do ní byli
nejlépe pak ochotní k "donášeni" na ostatní.
ve

skutečnosti

zřejmě

Stejně

"převodovou

pákou" vedení

zcela loajální zástupci

tak je možné, že

někteří

chovanců,

chovanci byli

od začátku skrytí agenti přímo dosazení bezpečností.

ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 5 - Ustavující schůze táborové rady v Dolním Jiřetíně dne ll. února 1949
Tamtéž
224 Tamtéž, str. 2
225 NA Praha, kro 43/3 - Doklad k příjmu při konečné likvidaci TNP Dolní Jiřetín, dne 15. března 1950
226 NA Praha, kro 43/3 - Vyúčtování dobrovolné sbírky chovanců, dne 15. března 1950
227 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 5 - První schůze táborové rady v Dolním Jiřetíně dne 14. února 1949
228 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 104, Zpráva o prohlídce TNP Dolní Jiřetín ze dne 28. července
1949
222
223
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3.5 Perzekuce

Velmi diskutabilním tématem je otázka síly a
období provozu TNP. Je jisté, že

poměry

způsobu

perzekuce

se v různých táborech

obecně

výrazně

v prvním

lišily. Velmi

záleželo na charakteru tábora, jeho veliteli a asi nejvíce na pracovišti a práci, kde a kterou
měli zařazení

než

např.

vykonat. Je jasné, že práce v uranových dolech byla více životu

nebezpečná

v hnědouhelném povrchovém dole bez ohledu na míru násilí v táboře. K fyzické

perzekuci

patrně příliš

v TNP ve sledované

době

nedocházelo, na rozdíl od období po

srpnu 1950 či v pozdějších podobných táborových systémech.
Neodpovídal tomu ani charakter
o vězních,

stejně

jako že

zařazení je

trest.

zařazených,
Rovněž

o kterých se nikdy nejednalo jako

tak Prozatímní řád

formu trestu. §47 vyjmenovával všechny možné tresty, které mohl
omezení písemného styku, omezení
přikazování

zvláštních prací,

zařazení

návštěv,

do nižší

vylučoval

zařazený

násilí jako

dostat;

snížení kapesného, odebrání slamníku,

třídy, uzavření

po

zaměstnání,

samovazba a

návrh na prodloužení doby pobytu v táboře. To vše podle typu v trvání od několika
několik týdnů.

O většině

trestů

rozhodoval

důtky,

přímo

dnů

po

a pouze velitel tábora, který rovněž mohl

k tomu zmocnit vedoucího odloučené pracovní skupiny?29 I toto je důkaz, že velitel tábora
měl

v poměru k

chovancům

komukoliv si účinně

stěžovat

obrovské pravomoci, navíc posílené faktickou nemožností
ze strany zařazených.

Odstavec šest §47 dále

říká,

že ,Jakýkoliv

tělesný

zásah proti příslušníkům tábora

jest zakázán,,?30 Tento zákaz pak platil v podstatě pro každého, kdo přišel s chovanci do
styku. Zajímavý je
výrazně

rovněž dovětek

uvésti ve výtahu ústavního

tohoto odstavce:"Ustanovení tohoto paragrafu jest

řádu,

který jest

vyvěsiti

na viditelném

místě

ve všech

ubytovnách tábora (viz. §10, odst.3). ,,231
Je ovšem jasné, že perzekuce

určitého

typu v táborech probíhala. Už samotný fakt,

že chovanec byl do TNP poslán bez soudu jen po rozhodnutí
s odvoláním bez odkladného

účinku

se jim musel jevit jako

silně

tříčlenné

komise a

protiprávní. Podle

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Prozatímní ústavní, kázeňský a výchovný řád pro TNP,
č. 1620/19 - 18/11 - 1948 - III/6a, str. 20
230 Tamtéž, str. 21
231 Tamtéž
229
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právě

historika K. Kaplana násilí probíhalo neJvlce

ve

formě

posílání dopisů, atd., tedy věcí s čistě psychologickým účinkem.

zákazu

návštěv,

zákazu

232

S perzekucí pak souvisí blízce i používání zbraní. I to vymezuje přesně Prozatímní
řád

v §49 ve dvou odstavcích. Píše se v nich, že pro použití zbraně strážními orgány TNP

platí

předpisy

zbraně příslušníky

o použití

SNB a že o každém použití

zbraně vůči

příslušníku tábora má být podána zpráva MV. 233 O tom, zda skutečně bylo pokaždé podáno

MV hlášení o použití
příliš

nám v tomto
podrobných
přesně

zbraně,

jasno

Situačních

popsáno

se

můžeme

jen dohadovat. Dostupné materiály v archivech

nedělají. Každopádně

o tom není mnoho informací ani v jinak

zprávách. A to platí i o úmrtí v TNP. V

případné

úmrtí, kdy a kde k

němu

došlo a z jakého

souvisela výhradně s nemocemi nebo pracovními úrazy,
Přesto

i zde lze najít zITÚnky o

občasném

Situačních

násilí.

alespoň

Např.

zprávách je

důvodu.

podle zpráv MV.

v Situační zprávě o táborech

nucené práce k 31. lednu 1949 ze dne 9. února 1949 se píše v dodatku o
přednosty

BP/lO A. Hecla o jeho poznatcích po

komisí pro

zařazování.

z Plzně do TNP Dolní

návštěvě

TNP Dolní Jiřetín a

kdy "dle zprávy velitele TNP Dolní

návštěvě

příslušných

několika chovanců

A. Hecl popisuje zkušenost s eskortováním
Jiřetín,

Smrt pak

Jiřetín

jest s

těmito

chovanci zacházeno velmi hrubě".234

V táboře nikdy nebyl objekt podobný korekci, jak ji známe např. z tábora Příbram Vojna, horší
případně

kázeňské

tresty se

pravděpodobně

odpykávaly jinde, v jiných TNP, kam byli

chovanci přeITÚsťováni.

Samostatnou kapitolou byl styk
mimo tábor a

pracoviště

zařazených

bylo pro chovance

s okolím.

nejdůležitější

Kromě občasných

psaní

dopisů.

vycházek

V táboře panovala

cenzura, nemohly se tedy odesílat dopisy se "závadným" obsahem. Ovšem vzhledem
k okolnostem nebylo problémem pronést psaní přes civilní zaměstnance na pracovišti či při
vycházkách z tábora.

Osobní rozhovor autora 1. listopadu 2005
SOA Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚS/NIL 1949 - 1990, č. kart. 1735, Prozatímní ústavní,
kázeňský a výchovný řád pro TNP, č. 1620/19 - 18/11 - 1948 - III/6a, str. 21
234 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP k 31. lednu 1949 ze dne 9. února
1949, č. 1620/7 dův. - 9/2 - 1949 - BP/10, str. 7
232
233
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3.6 Propaganda režimu - další pokus o

převýchovu

Odeslání osob do tábora a nucená práce jako
metody, jak dosáhnout, aby

proběhla

osob k novému chápání práce jako

převychování

nemohly být jediné

"základní přeměna k myšlení a jednání zařazených

čestné občanské

povinnosti a tím i jejich převýchova ke

kladnému poměru k lidově demokratickému zřízenť,.235 Bylo nutno je politicky vzdělat,

aby se mohli po

propuštění zařadit

brán ze strany MV významný
každý

měsíc souběžně

se

do

zřetel,

Situačními

společnosti

jako

řádní občané.

Na tuto

činnost

což dokládají i zprávy vydávané referátem

zprávami za jednotlivé

měsíce.

byl

osvěty

V těch je popisována

situace v TNP z hlediska "osvětové a mravně - politické výchovy", zhodnocuje se úspěšnost
přikázaných opatření

proběhlých

a

školení v táborech a nakonec jsou navrhována

opatření

pro zlepšení práce osvětových důstojníků.
Velmi

důležité

byly zejména pokyny vydávané MV, které v jednotlivých

měsících

navrhovaly konkrétní řešenÍ.
Rovněž

se

centrálně

v jednotlivých táborech

nařizovala

osvětoví

témata politického školení, které

referenti v kulturních místnostech, jež

Tato školení byla většinou povinná a probíhalo jich

několik

za

měl

měsíc (např.

prováděli

každý tábor.
za únor 1949

proběhlo v TNP Dolní Jiřetín šest osvětových školení)236. Přednášející k tomu měli

k dispozici

promítačku

na filmy a zejména táborovou knihovnu s pečlivým

výběrem

literatury. Přednášela se témata jako např. "Ústava 9. května, Pětiletý plán - cesta
k socialismu nebo 20 let v čele KSČ (Kl. Gottwald)".237 Rovněž byly dodávány do táborů

noviny a časopisy (Rudé právo, Práce a Tvorba)238, neboť i četba měla pomoci při
"převýchově" .
Při osvětové výchově
soutěže

vypomáhala i samospráva, která

např.

organizovala

různé

mezi chovanci či se podílela na jejich sportovním vyžití v táboře.

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Osvětová výchova v TNP a její nedostatky, 1. Účel a cíl
výchovy v TNP
236 ABS, f. E - 4, k. 8, a. j. 5 - S SNB OV Most 125 10/2 1630, Věc: Osvětové školení v TNP Dolním
235

Jiřetíně

Tamtéž
238 NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, Č. kart. 103, Zpráva MV o vykonaných opatřeních ze dne
11. prosince 1948, Č. 1620/2 - 11/12 - 1948 - BP/lO
237
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o

úspěšnosti

pochyby. Pokud
očekávání

této

někdo

"mravně

po

opuštění

režimu, bylo to

s táborovým, potažmo

vězeňským

nemohlo

přispět

osvětové činnosti" můžeme

systému TNP vedl

způsobeno

politických školeních. Navíc
pochopitelně

politické a

hlavně

tím, že

"spořádaný
nechtěl

k lepším

školitelů
výsledkům

tábora neznáme)
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oprávněné

život", tedy podle

podobnou zkušenost

systémem znovu zažít, a ne jeho

úroveň

nút

"převýchovou" při

byla mnohdy velmi nízká, ani to
(bohužel "kvality"

osvětářů

zdejšího

3.7 Volný čas

Hlavní

činností chovanců
zařazení.

po celou dobu

byla pochopitelně práce. Tu vykonávali

O tomto máme

zbytek dne nebo dny volna v životě

poměrně

chovanců,

téměř

celý týden,

slušné informace. Jak ovšem vypadal

o tom zprávy mlčí.

Pracovní režim, jak již bylo řečeno, byl stanoven podle potřeb SHD, tedy i pracovní
doba tomu odpovídala. O nějakých
zmínka,

prováděli

chovanců

v táboře není nikde ani

čas

věnován

byl

v určitých dnech

"osvětové výchově",

ta

zabírala několik desítek minut.
O opravdu volném

k tomu, že

většina

musela pro

ně

ať

nástupech

se snad jen v případě zjištěného útěku.

Další mimopracovní
zřejmě

společných

být

čase

se dá říci zejména to, že jej chovanci měli málo. Vzhledem
práci, na kterou

neměli

poměrně vyčerpávající. Většinu

volného

z nich

dělala

lavičkách před

už spánkem, posezením na

poměrům

v táboře posíleným

tábora. Jejich cíli pak

téměř

většinou

byly

fyzické ani jiné
času zařazení

baráky apod. Díky

obce

tedy

poměrně

odpočívali,

benevolentním

občas

opustit i objekt

(např. Dřínov či Jezeří

- viz. rozhovor

jistou korupcí mohli chovanci
přilehlé

předpoklady,

s A. Sedlákem, Příloha č. 1)239, nebo města Dolní Jiřetín a Most. Zde se snažili alespoň na
krátkou dobu zapomenout na
naznačeno
zařízenť'

šeď většiny dnů

v táboře a tzv. se "zabavit". Jak již bylo

v některých kapitolách, v Mostě chodili

do kina. S prvním velitelem F.

1949, navštívilo

několik chovanců

Probíhaly
"uvolněnějších"

rovněž

Průchou,

kromě tancovaček

července

i fotbalový zápas.

návštěvy

osobních

příslušníků.

I

k nim

v některých

obdobích mohlo docházet poměrně často.

"pokrokovou" literaturou, novinami a

táborových

poměrech příliš

hodnotnější.

Knihovna byla

Jiřetíně

časopisy.

zřejmě umístěna

ve

Osobní rozhovor autora, viz. příloha č. 1
75

byla knihovna, vybavená

Ale asi nemohl být v daných

či

nechat si donést i literaturu

společenské

místnosti, kde se promítaly i

velký problém "propašovat"

filmy.

239

"restauračních

jak zjistila kontrola MV dne 3.

Jako v každém z ostatních TNP i v Dolním
samozřejmě

a

V táboře byla kantýna, kde se daly koupit cigarety. Alkohol
zase mohli koupit

zařazení

v závodě, kde pracovali

(upozorňoval

na to

prohlídce tábora 7. - 8. ledna 1950), případně na vycházkách z tábora,
cestách na a z pracoviště se nedali uhlídat.
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určitě

ne, ale ten si

např.

A. Hecl

neboť stejně

při

jako při

3.8 Chovanci z tábora

o

chovancích z TNP Dolní

vedení evidencí, ale jeho
z materiálů jen torzo.
osob v táboře, tedy

způsoby

např.

kolik

toho bohužel moc nevíme. MV sice

se postupem

Kromě Situačních

času měnily

nařídilo

a hlavně do dnešní doby zbylo

zpráv, kde se však dočteme pouze o pohybu

mužů přišlo,

za některá období, o konkrétních
třídní

Jiřetín

kolik odešlo,

zařazených

počet útěků

se nepíše nic. Pouze

rozvrstvení, ale bohužel za celý systém TNP, tedy ani toto nám

ještě

atd., a to

někdy

počtu

jen

se zde objevuje

příliš při

zkoumání

konkrétního tábora nepomůže.
O jednotlivých lidech se nám dochovaly informace z
z nich jsou tzv. "dotazníky

chovanců",

několika zdrojů.

Jedním

druhým tzv. "Kniha denných stavov chovancov",

dalším pak výměry a příkazy k dodání do tábora.
Zmíněných ,,Dotaznfků chovanců"

Dolní

Jiřetín

se nám do dnešní doby dochovalo ve fondu TNP

374. Kniha denných stavov chovancov pak zaznamenává

pečlivě jmenovitě

denní příchody, odchody, pracovní zařazení osob a další zajímavá statistická data z období
od 1. března 1949 do 25.
V následujících
vyhodnocení
přikázání

června

1949.

částech

části dotazníků

této kapitoly se autor nejprve pokusí o statistické
následně

a

na konkrétním

příkladu

ukáže mechanismus

příjmení

také osobní údaje

osoby do tábora a s tím spojené úkony.

Dotazníky chovanců
Dotazníky
o zařazeném, tedy

chovanců
věk,

stav,

obsahují

počet dětí

vojenskou službu a hodnost,

členství

kromě

jména a

a jejich věk,

zaměstnání, zaměstnání

v politické, odborové, sportovní nebo

organizaci, náboženské vyznání, trestní minulost, ale také tehdy
okupace a

konečně důvod, proč

omlouvá. Druhou

půli

dotazníku

otce,

spáchal

čin,

tvoří jednak

tělovýchovné

ještě čerstvé

zařazen

pro který byl

vzdělání,

chování za

do TNP a

čím

jej

dotaz s odpovědí na otázku, zda má zařazený
přičinit

zájem o zkrácení doby TNP, jestli se o to chce

svým chováním v táboře a

pracovním výkonem na pracovišti, dále posudek komise táborové samosprávy (tento
ovšem na

většině dotazníků

za úkol vedení těchto

dotazníků. Kromě těchto údajů

místo, kde a kdy byl
tábora, místo je

není) a posudek vedoucího

vyplněn (měl

pochopitelně

Dolní

být

vyplněn

Jiřetín)

a
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osvětové

výchovy, který měl

právě

se na dotazníku nachází ještě datum a

co

nejdříve

konečně

podpis

po

příchodu

zařazeného.

chovance do

Je ovšem také

osvětový důstojník vůbec

možné, že

neviděl, např. pamětník

A. Sedlák si

přičemž zpochybňuje

podepsal,

Díky všem

červen

nevzpomíná, že by tento

přeci

si

jen

právě

mužů,

tábora 98

poměr dotazníků
březen

zjistit pouze za

k počtu příchozích
květem

1949 až

příchozích

jací lidé
kteří

za jednotlivé

částečně

pak i za

z Knihy denných stavov
přišlo

do

duben 1949 máme 41

ovšem 60, za květen je pak poměr 72 příchozích a 47 dochovaných

června

se

jsou tak pouze do 25.

června

a pak až celkový počet příchodů,

června

1949,

měsíc

o 69 z nich se dochoval i dotazník. Za

V průběhu

Do 25.

chovanců

jmen na dotaznících. Díky tomu víme, že v březnu 1949

dotazníků, mužů přišlo

dotazníků.

nebo dokonce

můžeme udělat určitou představu,

1949. Dosáhnout toho lze konfrontací jmen

chovancov a

viděl

Bohužel, nemáme dotazníky ani zdaleka o všech chovancích,

prošli TNP Dolní Jiřetín, navíc
měsíce můžeme přesně

vůbec

i pravost podpisu.

těmto údajům

táboře.

byli ve zdejším

tento dotazník chovanci neukázal a ten ho nikdy

přestala

používat Kniha denných stavov chovancov, údaje

je tak poměr příchozích a dotazníků 36/18,

odchodů

mužů

atd. za celý červen.

však přišlo tento

měsíc

do

tábora 45.
Až na prosinec 1949 máme dotazníky i z ostatních
nemůžeme

tím, že

zjistit, v jakém měsíci ve

vyplnění

sice mělo

proběhnout

v několika následujících dnech.
výjimečně
přišel

- li

měsíce

skutečnosti dotyčný

co

nejdříve

Většinou

i osm dní. Problém s datací

dotyčný

- pak je

následujícího

na konci

měsíce,

měsíc vyplnění

měsíce (např.

příchodu právě

ještě

příchodu

je

poměrně

později,

až

29. dubna 1949

den poté, 30. dubna,

pět,

Je to

ovšem

např.

vyplněn ještě

přišel

způsobeno

dělo

někdy

popisované osoby je

měsíc příchodu,

května

zmíněné tři měsíce,

zajímavá
např.

za

přišli

i

se tak až
pět

nebo

v tom, že

ke konci onoho

nebo také až na

začátku

do tábora jistý J. M., jeho datum

skutečnost,
měsíc,

což tuto tezi

1949,

přitom

můžeme přesně určit

u dalších by byly údaje

podle

nepřesné.

a to ta, že popisují osoby, které

než bylo datum na dotazníku.

zjištěných dotazníků
víceméně

ve stejný den jako on a

dva chovanci, se kterými ovšem byly dotazníky

30. dubna). Díky tomu

o shodu jmen, ale takto
1949

tří dnů,

mohl být dotazník s ním

stejný jako

přišel.

i se jménem máme z Knihy denných stavov chovancov, ovšem dotazník

vyplněny právě ještě

osoby za ony

do tábora

tohoto roku, ovšem již

po příchodu do tábora, ale

to trvalo do

s jeho jménem a údaji nese datum až 2.
dokonce

měsíců

vyvrací,

je v průběhu

stejně
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U

dotazníků

několika dotazníků

měly

Samozřejmě

měsíců březen

tak se nejedná o

pouze

do tábora

přijít

může

jednat

1949 až

květell

se

nějaká

frekventovaná

příjmení,

spíš naopak.
měnil

Zřejmě

dotazníků

se

příchodem

osob, které popisují.

se nejedná ani o

a tyto mají vzhled

právě

překlep

v datumu,

neboť

právě

od

května

orientaci nám

změně

1949 se jejich

stačí

Č.

Jiřetína

nemáme, je

v evidenci nebo se jen dotazníky nedochovaly. Ovšem
počet

za jednotlivé

měsíce

snižoval (pro

datum na dotazníku). Následující tabulka ukazuje jednak

pohyby v táboře a nakonec i počet dotazníků nesoucí datum daného
Tab.

měsíc před

doby, jejíž datum nesou, tedy i

Za prosinec 1949 a rok 1950 již žádné dotazníky z Dolního
ovšem otázka, zda došlo ke

i vývoj vzhledu

přibližnou
počty

osob,

měsíce.

1 : Počet příchozích, odchozích, celkový počet osob v táboře a počet dotaznfků
Počet příchozích

Počet

odchozích
OSOb241

Počet

osob

Počet

Prosinec 1948

7

-

v táboře242
7

Leden 1949

50

-

57

16

Unor1949

-

4

174

101

1949

98

18

235

82

Duben 1949

60

42

253

37

Květen

1949

72

37

288

50

Cerven 1949

45

51

282

23

Cervenec 1949

-

-

250

21

Srpen 1949

-

53

239

13

1949

-

48

225

13

Ríjen 1949

-

46

223

14

Listopad 1949

-

57

183

4

Prosinec 1949

-

62 (k 10. lednu)

197

-

Leden 1950

-

-

-

-

Unor 1950

-

-

-

-

-

-

125 (k 11. březnu)

-

osob24o

Březen

Září

Březen

1950

dotazmK-ů 243

-

Tato čísla jsou většinou ze Situačních zpráv za jednotlivé měsíce, případně ze Knihy denných stavov
chovancovo Jedná se o počet příchozích osob do tábora.
241 Zde jsou započítány propuštění, přesunutí do jiného TNP, zběhlí, ti, co jim byl přerušen výkon a rovněž ti,
co byli dodáni do soudní vazby. Za rok 1950 bohužel data nemáme.
242 Tato čísla jsou většinou ze Situačních zpráv za jednotlivé měsíce, ovšem ne za všechny se udávaly.
243 Pro účely srovnání počtu dotazníků s počty příchozích, tedy kolik jich asi k danému měsíci máme, použil
autor datum na dotazníku ve smyslu datumu příchodu dotyčného, přestože toto datum ve většině případů
bylo o několik dní dřívější.
240
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zmíněným problémům

Vhledem k výše
proto, že od

června

o vyhodnocení
květen

1949 se

některých

počet

dostupných

s datací

dotazníků

dotazníků výrazně

zajímavých dat z dotazníků pouze za

1949, tedy za měsíce, u kterých je prokazatelné, kdy

tedy máme

dotazníků

osob, ale i

snižuje, pokusil se autor
měsíce březen,

dotyční

mužů, dotazníků je

V dubnu 1949 přišlo do tábora 60 osob,
Za květen 1949 pak přišlo 72 mužů,

zmíněných

zpracoval a jež

příchodů

duben a

do tábora přišli a kolik

v poměru k počtu příchozích za daný měsíc.

Za březen 1949 přišlo do tábora 98

Z výše

a

příkladně

dotazníků je

dotazníků

68, což je přibližně 69 %.

41, tedy přibližně 68 %

o nich je 47,

přibližně

dat, která dotazníky obsahují, vybral autor

dokumentují

některé

65 %.

několik,

zajímavé jevy spojené s provozem

které

táborů

a

zařazenými.

Autor se
přikázání
přičemž

do tábora,

použil

TNP z 30.

soustředil

září

Autor

věk,

rozdělení

na profesní

rodinný stav a

Tab.

počet dětí.

Povolání

rozdělil

zařazených

důvod

na osm kategorií,
osobách ve všech

1949, tedy jakje dělilo samotné MV.

rovněž

chce dokumentovat na dvou hlavních kategoriích
přechodu

zařazení,

státní hranice, respektive pokusu o

skupiny osob asi tvořily hlavní procento

č.2 Rozdělení osob

zařazených

tedy na

něj",

jaké

v těchto kategoriích.

podle profesní příslušnosti za měsíce březen až květen 1949
Březen

Počet

(údaje získané z povolání osob),

osob podle Statistického přehledu o

"pracovní morálce" a "ilegálním
věkové

příslušnost

osob (s dotazníky) v táboře

1949

Duben 1949

Květen

68

41

47

Dělníků

15

12

20

Remeslm'ků

19

11

8

Obchod. živnost.

8

4

2

Zemědělců

5

2

3

Svobod. povolání

4

1

1

Studujících

1

2

2

Uředm'ků

5

2

5

Jiných

11

7

6

80

1949

č.

Tabulka

2 jasně dokazuje,

většině

Uako ovšem ve

alespoň

za tyto

ostatních tehdejších TNP)

měsíce,

dělníci

že v TNP Dolní

Jiřetín tvořili

spolu s řemeslníky nejvyšší počet

zařazených.

Tab.

č.

3 Průměrný věk, rodinný stav a počet "otců" za měsíce březen až květen 1949
Březen

1949

Duben 1949

Květen

Průměrný věk chovanců

32

28

30

Zenatí chovanci

25

29

12

Svobodní chovanci

34

12

29

Ostatních

9

-

6

27

11

15

Počet chovanců

majících alespoň jedno dítě

1949

Tab. č. 4 Rozdělení osob podle důvodu zadržení za měsíce březen až květen 1949244
Březen

Duben 1949

Květen

llegální přechod hranic nebo pokus o to

15

14

17

Pracovní morálka

11

13

15

Cerný obchod

8

2

-

Opilství

3

-

-

Necítí se vinen nebo nezná důvod zadržení

15

3

-

1

-

-

3

7

4

-

1

10

1

4

4

1

1

Ohrožování lid. - dem. výstavby

-

3

6

Nemá kladný poměr k lid. - dem. zřízení

-

-

1

Jiné

7

2

-

Nesplnění

dodávek za kontingent

(zemědělci)

Protistátní činnost
Spatné hospodaření
Napomáhání k útěku za hranice
Podezření

244

1949

z ilegálmno přechodu státních hranic

Zařazení osob podle těchto kategorií je pochopitelně poněkud subjektivní, neboť ne vždy je důvod
přikázání do tábora pojmenován přesně podle těchto kategorií. Tak např. v kategorii "protistátní činnost"
jsou zahrnuty přečiny jako pobuřování, narážky na režim, psaní protistátních letáků apod., tedy ne nějaké
až bojové činnosti, spíše méně závažné delikty. Kategorie ,jiné" pak zahrnuje činnosti, které svým
charakterem nepatří do žádné z výše jmenovaných (např. důvody zadržení jako: "přestoupil bez povolení
kjiné práci", ,,Z nerozumu", ,,Z existenčních důvodů" apod.).

81

1949

Z tabulky č. 4 je také patrné, že zcela vévodily dva hlavní delikty, pracovní morálka
a

především

přechod

ilegální

státních hranic nebo

alespoň

Významnou skupinou je také "necítí se vinen nebo nezná
zřejmé,

že mnozí lidé se dostali do TNP, aniž by jim

což dokumentuje tehdy panující
dohromady nedává
než jeden důvod

Tab.

Č.

5

přechod

zvůli

důvod zadrŽenť'.

vůbec někdo řekl

vládních a mocenských

přesně počet zařazených, neboť občas

přechod.

pokus o tento

I z toho je
důvodu,

z jakého

orgánů. Součet přečinů

byl udáván u jednotlivce více

zařazení.

Rozdělení

osob do skupin podle

věku v

kategoriích pracovní morálka a ilegální

státní hranice či pokus o něj

za březen 1949
do 25 let (včetně)

26 - 30 (včetně)

nad 30 let

Ilegální přechod

10

4

1

Pracovní morálka

7

2

2

do 25 let (včetně)

26 - 30 (včetně)

nad 30 let

Ilegální přechod

12

1

1

Pracovní morálka

8

2

3

do 25 let (včetně)

26 - 30 (včetně)

nad 30 let

Ilegální přechod

13

2

2

Pracovní morálka

7

3

5

za duben 1949

za květen 1949

Na tomto

rozdělení

chce autor ukázat, jaké osoby asi byly

zmíněné početně nejčastější přečiny.

je zejména

věková

Jednalo se o mladé muže,

skupina 19Ietých),

kteří

se daných

přikazované

často

přečinů

sotva

za výše

dospělé

dopustili

(velká

většinou

z nerozvážnosti, z touhy po dobrodružství apod., v případě pracovní morálky pak byli
zařazeni

z

důvodů

absencí i jen několika málo

82

směn

v práci ...

často

3.8.1 Mechanismus přikázání osob do tábora

Zde se autor pokusí naznačit na konkrétním příkladě, jak asi fungovalo

přikazování

doTNP.
Dotyčným je jistý Václav Prokop, povoláním kominík a otec dvou dětí. 245

Tento muž byl 7. dubna 1949 zadržen a poslán do věznice ONV v Ústí nad Labem,
kde čekal na rozhodnutí tamní komise pro zařazování do TNP.
V návrhu na zařazení z krajského velitelství státní bezpečnosti v Ústí nad Labem do
TNP se píše, že jmenovaný je "horlivým stoupencem bývalé strany národně socialistické a
velkým odpůrcem dnešnfho lidově demokratického zřfzenť,.246 Podezřelý měl být

z trestných
konkrétně

činů

ve smyslu zákona Č. 231/48 Sb. Jenže jak se dále píše, ty mu nemohly být

dokázányl Aby získalo

svém okolf stýkal

výhradně

obvinění ještě

s osobami

na váze, píše se dále, že se jmenovaný "ve

reakčně

smýšlejfcími a únorovými událostmi

postlzenyml .247
'V

/

."

Komise
výměr,

Č.

8 tedy jeho

kde se jako

odpůrcem lidově

případ "prošetřila"

důvod zařazení

demokratického

května

a 17.

šetřenfm

udává: "Konaným

zřfzenf

a

1949 vydala

podezřelý

zjištěno,

bylo

z trestných

"překvapivý"

činů

že jste

podle zák.

č.

231/48 Sb. ,,248 Důvod je tedy téměř stejný, o jakém mluvil již návrh na zařazení.

V. Prokop byl poslán do TNP v Dolním

Jiřetíně,

a to na dobu 24

měsíců,

tedy na

vazbě.

Protože

nejdelší možnou dobu ...
Výměr
zařazení měli

o

zařazení

právo se do 15

on. V tomto odvolání si
zařazení

neboť

dostal V. Prokop 31.
dnů

stěžuje,

května,

kdy ještě

že žádná komise

Č.

a tedy se ani nemohl nijak hájit. Jmenovaný

předpokládá

ve

odvolat (to ovšem nemělo odkladný účinek),

vinu a že trest

nemůže

okolnostem, tedy i polehčujfcím. Ve svém

tak i

neřekli

měl,

určité

právní povědomí,

část:

,,Myslfm, že trest

zdá se,

být libovolný, ale že se musf

výměru

učinil

8 jej nevyslechla,

jeho argumentace v odvolání je velmi logická (zejména

nejprve

čekal

mu

hledět

důvod

ke všem

neuvádfte ani, co jsem provedl, ani co

Veškeré informace o dotyčném jsou z SOA Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚS/NIL 1949 - 1990, č.
kart. 1741
246 SOA Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚS/NIL 1949 - 1990, Č. kart. 1741, čj. 14674/49 ze dne
ll. května 1949
247 Tamtéž
248 SOA Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚS/NIL 1949 - 1990, Č. kart. 1741, Výměr, čj. 1221/49 - V.
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čím

bylo dokázáno, ani

mě polehčovalo,

jsem se hájil, ani co

nebo snad co

mě

přitěžovalo. ,,)249 ovšem vzhledem k tehdejší situaci mu to nebylo nic platné. Rovněž
důvodu zařazení,

argumentoval proti

že je

Z dnešního pohledu je jasné, že toto

odpůrcem lidově

obvinění

zřízení.

demokratického
účelové,

bylo naprosto

aby se mohlo

aplikovat téměř na každého a tedy se nedalo proti němu v podstatě nijak hájit.
A co mu

odpověděla

rozhodla

nevyhovět

zařazení

jsou zcela

skutečnosti

tomuto

důvody

a

vysvětlení, proč

včas

1949 (1) píše, že se

podanému odvolání s tím, že spisy nalézací komise na

odůvodňující,

pro

října

komise pro odvolání? Až 17.

zařazení

a že námitky v odvolací
do TNP. Tedy

rozhodně

zprávě

nijak nevyvrátily

nedošlo k nějakému dalšímu

byl dotyčný poslán do tábora.

V. Prokop šel 30.

července

Zdá se, že podal jakési hlášení

1949 z Dolního

Jiřetína opět

nadřízeným orgánům

a

právě

do vazby, na

tři měsíce.

toto mu bylo vytýkáno s tím,

aby jej odvolal. Po

třech měsících

půl

o kterém nic bližšího nevíme. Trest si odpykal v uhelné

čin,

roku za

zde strávených byl odsouzen v Litoměřicích na jeden a
šachtě

v Chabařovicích a v Jáchymovských dolech.
26. dubna 1951 byl
domů

k rodině byl

chronickým

opět

zánětem

propuštěn

z vazby, ale, jak sám píše,

půl

hodiny po návratu

odveden do TNP, tentokrát v Pardubicích. V té

slepého

střeva,

což mu

písemně

době

již

potvrdil i táborový

trpěl

lékař

v Pardubicích.
V. Prokop se znovu odvolal, tentokrát poukazoval na svoji
pracovní činnost v TNP i ve

vazbě

předchozí

výbornou

a rovněž na to, že se účastnil politických školení,

neboť

chce "žít jako řádný občan Českosl. republiky,,25o a chce pracovat "na díle 51etého
plánu".251 Žádalo prominutí zbytku trestu a započítání první vazby a sliboval pracovat u

komunálních podniků v kraji Ústí nad Labem jako kominík, kterých prý byl nedostatek.
Kupodivu mu bylo tentokrát
měsíce. Propuštěn

249
250

251

byl 31.

července

vyhověno,

i když procedury trvaly více jak další

tři

1951.

SOA Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚSlNfL 1949 - 1990, Č. kart. 1741, Odvolání, čj. 1221/49 - V.
SOA Litoměřice, pobočka Most, f. SKNV ÚSlNfL 1949 - 1990, Č. kart. 1741, Krajský národní výbor,
komise Č. 8 pro zařazování osob do táborů nucené práce, dne 10. června 1951, Č. j. 1221/49 - V.
Tamtéž
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Tento
kohokoliv,
šanci na

příklad

důvod

úspěch

ukazuje, jak soukolí tehdejší moci mohlo "semlít" v

se vždy našel. Odvolání v takovýchto

případech nemělo téměř

a trvalo vždy velice dlouho, než bylo jakkoliv

špatný zdravotní stav nechali
dosáhl i toho, že

zařazený

dotyčného

šel po

podstatě

vůbec vyřízeno.

žádnou
I

přes

další měsíce na nucených pracích a nakonec režim

propuštění

beztak pracovat tam, kde jej

příslib propuštění.
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potřebovali,

za

Závěr

příkladě

Snahou autora bylo ukázat systém TNP na konkrétním
Jiřetíně.

Na

základě

zejména archivních

prvních

zařazených

základě

existoval. Pro

měsících

přiblížení

ukončena

nastíněn

a co na něj

část

pak

mělo největší

Jiřetín

příchod

strážců
měla

i jaké

poměry

mohly v táboře v některých

ukázat, jaký byl asi všední život zdejších

vliv.

vznikl v prosinci roku 1948 a jeho existence jakožto TNP byla

v březnu 1950, tedy po
několika

méně

než roce a půl trvání provozu.

čtyři

velitelé a kolem

měli

zejména vypomoci jako levná pracovní síla pro SHD, jejich

desítek strážných. Prošlo jím

nikdy nedozvíme. Je to obrovské
jevit jako významný
zařazených,

jeho vznik,

bylo popsáno, kolik osob se v něm v jednotlivých

nacházelo, kolik bylo jejich

TNP Dolní

byl

i následný provoz až do jeho zrušení, ale také na jakém "právním"

dobách panovat. Poslední
chovanců

dokumentů

TNP v Dolním

číslo,

několik

set

tábor byl

připraven

se v něm

zařazených, kteří

přesný počet

ale v představách tehdejších

neúspěch. Vždyť

Vystřídali

mocipánů

na mnohem

se už asi

se muselo

větší počet

než kolik jich nakonec zdejším TNP prošlo. Ani jednou nedosáhl tábor

alespoň polovičního naplnění. Přitom

takto málo

zaplněné

TNP nebyly rentabilní, jak

dokazují samotní bývalí provozovatelé těchto zařízení. 252 Perzekuce chovanců patrně
nedosahovala nijak velké míry, práci vykonávali

víceméně

stejnou jako civilní

zaměstnanci.

I toto krátké shrnutí napovídá, že se nejednalo o tábor s nějak hroznou

pověstí,

spíše zde byly podmínky k životu lepší než v mnoha jiných TNP. Práce v hnědouhelných
dolech, kterou chovanci museli
nepřipravené

dělat,

byla jistě namáhavá, zejména pro mladé a fyzicky
např. táborů při

osoby, avšak na rozdíl od

dlouhodobých zdravotních

následků

bylo

výrazně

patrně výrazně ovlivňovala všudypřítomná

menší.

uranových dolech zde riziko
Poměry

korupce, velitelem

zde po

počínaje

většinu času

a ostrahovou

službou konče.
Toto vše výše

řečeno

ekvivalentem domácího
nebyli
252

dobrovolně,

ale

by ovšem

vězení či čehosi
často

za

nějaké,

nemělo

navodit dojem, že tábor byl

podobného. Muži,

kteří

v normálním právním

sem byli

státě

nějakým

přikázáni,

zde

nepodstatné delikty

NA Praha, f. ÚV KSČ, sign. 05/11, č. kart. 103, Situační zpráva o TNP za rok 1949 ze dne 1O.ledna 1950,
čj. 1026 taj./50 - TNP/006, str. 3
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nebo dokonce jen

preventivně, kvůli

při přípravě

možnosti, že by je mohli spáchat. Již

zákona o TNP se tak ze samotných řad KSČ nesměle ozývalo, že by mohl být tento zákon
pochopitelně

protiústavní, což

násilnických metod ve zdejším
nedostávali
odpovídala

přídavky
právě

identifikovatelné

táboře,

částky,

důsledku

a pouze zbytek tak dostali jako výplatu.

tito byli

soustavně

vyloženě

chovanců,

čemuž

zařazené přímo

byly strženy
Stěžovat

ti

stěží

nemělo

si

fyzický, ale spíše skrytý, psychický,

"zpracováváni" prorežimní propagandou, která měla zaručit jejich další

Kromě

domů či

část chovanců

docházelo k obohacování na úkor

i mzda, ze které jim v konečném

efekt. Nátlak tedy nebyl na

z bytů nebo

absenci

ke mzdám, mohli vykonávat jen málo kvalifikované práce,

valnější

"správný" život.

přes

celý projekt nezastavilo. I

samotného

zařazení

zabavení majetku,

čímž

umožňoval vystěhování

navíc zákon o TNP
se efekt represí ještě

výrazně

byla do TNP poslána po odpykání určitých "normálních"

zvyšoval. Navíc

trestů,

jednalo se

tedy v podstatě o dvojí potrestání za jeden přečin.

Jak byl asi TNP Dolní Jiřetín při tehdejších
otázku položit. Zkusme na ni

odpovědět

očekáváních úspěšný,

za pomoci

oněch tří faktorů

lze-li vůbec takto

z kapitoly 1.2, které

popisují účel systému TNP.
Jako první byl zmíněn faktor mocenskopolitický.
Pro tento
nebezpečné
vězení

účel měly

TNP sloužit jako instituce, do které mohly být

osoby. I stranické

špičky viděly

pro opozici režimu, pro kterou

měly

TNP

hlavně

být primárně

zavřeny

režimu

jako v podstatě nižší formu

zřízeny.

Jejich snahu dokumentují

neustálé pokusy o zvýšení počtu politických vězňů v TNP tzv. "shora", zejména neustálým
školením komisí pro zařazování a opakováním toho, kdo je třídní nepřítel a patří do
Toto
nečekalo.

očekávání

Jako

důkaz

TNP

určitě

nenaplnily, od

nám slouží statistiky

uvádělo,

a které dokumentují, že

původu.

Ty

přitom měly

hlavně

osoby, jež se provinily drobnými

obtížnější

tak bylo daleko

zařazování

snadněji

které MV
osoby

pravidelně

hospodářskými

dosažitelné než

využít

každý

dělnického či

zaštiťoval.

se vydaly cestou nejmenšího odporu a

nalézt a identifikovat. Pro

snadnější

TNP se pak toto snad ani

být oporou režimu, jejichž jménem se

proto, že komise pro

daleko

zařazených,

většinu chovanců tvořily

patrně

bylo vždy více a byly

jiřetínského

volnějšího

delikty

skuteční političtí

potřeby

či

měsíc

rolnického
Bylo tomu
zařazovaly

se vyhýbaly práci.

Těch

oponenti, které bylo navíc

komisí, jež musely vykázat

výkladu zákona, jehož
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táborů.

některé

činnost,

pasáže se daly

aplikovat

téměř

vyplývá, že
směn

na každého. I z dotazníků, které se z TNP Dolního

většina

zařazených

osob zde

tvořili

také tzv.

případně

"kopečkáři",
Většinu

snaze dostat se do emigrace.

dochovaly,

se do tábora dostala spíše pro zameškání několika

v práci - tzv. "pracovní morálka" -

procento zde

Jiřetína

pro drobné

osoby snažící se

z nich ovšem
útěk

motivováni politickou situací doma, jejich

hospodářské
překročit

tvořili

delikty. Velké

státní hranice ve
kteří

mladí lidé,

nebyli

tedy sotva znamenal zhoršení bezpečnosti

státu.
Druhý faktor poslání TNP byl trestněprávní.
Z tohoto hlediska byly TNP

úspěšnější.

Už samotný fakt, že do nich bylo možné

poslat v podstatě kohokoliv bez soudního rozhodnutí a možnosti obrany, se ukázal pro
režim velmi cenný. Ovšem i osob vhodných pro
očekávalo, případně
době

zkrachovaly pokusy je získat.

táborů

dodat do

nemělo

právě

Kromě

měla

než se

v krátké

toho se ukázalo jako velká

koncentračních táborů

důsledná. Stejně

z války,

tak možnost hlídání

ukázala v nastavených parametrech v podstatě

umožňovalo buď útěk či alespoň volnější

nemožnou, což
součtu

Jiřetíně

v Dolním

měně,

do TNP bylo

akce T - 43, která

pohlížet jako ekvivalent

ani jejich ostraha tedy nemohla být tak velká a
se i

Např.

tisíce lidí, naprosto selhala.

nevýhoda, že na tábory se

chovanců

zařazení

režim v

táboře.

V celkovém

i tento faktor snižoval táborovou výkonnost.
Poslední faktor byl ekonomický.
Konečně

zemědělské

ani jako dodavatel levné pracovní síly pro velké

neúspěšnými

pokusy, jak dostat do TNP více osob. Zájem

o chovance byl několikanásobně

větší,

podniků

než jim mohl systém TNP dodat. A krátká existence

TNP ukázala, že si tyto podniky nakonec poradily i bez nich. Tábor v Dolním

Jiřetíně přesně

kolem 500

zapadá do tohoto hodnocení. Vznikl v první

pracovníků.

lidské síly, z nichž

Celkově

pochopitelně

se dá tedy

obtížné

říci,

poválečné

těžby

měl

a

stěží

dodat do SHD

poloviny

očekávané

ne všichni byli použitelní na požadovanou práci,
zběhnutí

že TNP v Dolním

dělníků.

ať

již

z tábora apod.

období, kdy po odsunu

pro práci v dolech velké množství
tábora žádný kolaps

etapě

Jenže za celou svoji existenci dosáhl

z důvodu nemocí, fyzické slabosti,

překlenout

či

podniky se TNP veskrze neukázaly být "spasitelem". Souviselo to zejména

s předchozími

některých

průmyslové

Jiřetíně

asi

částečně

občanů německé

pomohl SHD

národnosti

chybělo

Ovšem jak také ukázala budoucnost, po zrušení

uhlí nenastal, je tedy otázka, jak
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důležitá

byla ve

skutečnosti

podpora

chovanců

z jiřetínského TNP.

Někteří,

žádající

předčasné propuštění

z tábora,

museli kvůli tomu podepsat prohlášení, že na dolech zůstanou po propuštění nadále určitou
dobu pracovat. SHD tedy po zrušení tábora neztratilo všechny pracovní síly z TNP Dolní
Jiřetín.

Přesto

nelze

Pracovní výkony

upřít některým

chovanců

zaměstnanců podniků.

byly

TNP, a to i Dolnímu
většinou

Bylo to proto, že

Jiřetínu, minimálně

jeden

úspěch.

dobré a mnohdy i lepší než kmenových

často

na

zařazených

záviselo

existenční zajištění

jejich blízkých a vzhledem k různým, i nezákonným srážkám ze mzdy, ke kterým
pochopitelně

v systému TNP docházelo, museli tito pracovat o to usilovněji. Jejich sabotáž

práce tak mohla přímo ovlivnit prostředky,
O efektivnosti propagandy, tedy

životně

"osvětové

nutné pro jejich rodiny.
a

mravně-politické

nedá dokázat, jak moc byla účinná či naopak. Ale i zde se můžeme
se na ní musel

negativně

projevit

uvolněnější

režim v táboře,

s táborovou korupcí stěží mohl působit na zařazené
Po zrušení TNP Dolní

Jiřetín

v přikazování osob do

fungoval systém TNP

očekávání,

jež na

ně

táborů.

režim kladl,

Ale ani

oprávněně

neboť

domnívat, že

ten sám o

sobě

přes

ještě

další

přestavbou,

čtyři

roky, ale ve

zejména došlo ke

tyto pokusy nedokázaly TNP splnit

neboť počet zařazených

stále nedosahoval

očekávané

výše a postupně bylo zřejmé, že ke zlepšení za stávajících podmínek dojít nemůže.
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spolu

"výchovně".

znamení postupného úpadku. V srpnu 1950 prošel výraznou
změnám

výchovy", se dnes již

Summary

The Forced Labour Camps were one of the first forms of mass extra - judicial
persecution in Czechoslovakia after the assumption by the communists in February 1948.
The law which officia1ly caused their establishment was carried on 25th October 1948 and
it started to operate on 17th November 1948. The first camps were prepared before the law
started to operate but their function started only by the end of 1948. The first camp started
to operate in Kladno -

Dříň

and the second one was opened in Dolní

Jiřetín

and it is the

theme of this work.
The Forced Labour Camp in Dolní

Jiřetín

was established by the ministerial order

from 7th December 1948. By this time there was a commander and eleven guards started to
work. The location was prepared several weeks ago by the employees of SHD (the Mine company in the north Bohemia).
The first people were sent there by the end of December 1948 but only a small
number. Many more people came after the camp moved from the place nb. 43 to place nb.
24 at the end of January 1949. Both these camps arose during the second world war and
their technical state wasn't very good. The intemees started to work for SHD. They were
gradually sent to the mines Quido, Centrum,

Zdeněk

Nejedlý, Prezident Beneš and

workshops in Komořany. Beside Quido and workshops in Komořany they were opencast
mines. Quido was underground mine and it seemed to be the hardest destination for the
intemees. During the time of its existence majority of them worked mostly on the mine
called President Beneš. The intemees were mostly used as auxiliary workers and as
unqua1ified workers. They were paid for this work (officia1ly they got the same amount of
money as the ordinary workers) but there salaries were reduced by extraordinary items so
iť s

a question how much they really got.
The atmosphere in the camp was quite free, the guards didn't follow their duties

and were corrupted in the same way as the people from the leadership of the camp. It was
confirmed by sporadic investigations of Ministry of the Interior).
In spite of the fact that the capacity of the camp supposed to be 740 people
maximum was 305 people but they were mostly about 200 intemees. The daily routine was
directed by the work where they spent most of their time.
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In their free tirne they passed the political training and sornetirnes they could leave

the carnp. In fact they spent most of their tirne having a rest after a hard work.
The carnp was cancelled by the 12th March 1950 so its existence was less than one
year and a half. Majority of intemees were sent to the carnp in Jáchymov - Vršek, the mine
area specialized on uraniurn.
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Příloha č.l:

Rozhovor s p. Antonínem Sedlákem

Chtěli jste zůstat

Jan Trogl (dále jen J.T.).:

v Německu?

Antonín Sedlák (dále jen AS.).: Co by se hodilo,

prostě

nějak napůl.

dobrodruzi, tak

věděl.

Osmnáctiletej kluk a šesnáctiletej kluk, ale táta nás podporoval v tom, táta o tom

Útěk byl tedy z Rotavy. Ta vesnička, co jsme byli na tý pile, co nás tam ošetřili, dá se říct,

že nás usušili a nechali nás vykoupat a nakrmili, to nevím jak se jmenovalo, ale bylo to
teda poblíž tý Rotavy, bylo to tak

nějak přes

kopec.

jednu noc jsme spali taky, tu první, v nějakym
pod střechou. Jednu noc jsme spali taky ve

Sněhu

opuštěnym

bylo

požehnaně,

čísel,

50, 60

baráku, tak jenom, že jsme byli

sněhu.

J.T.: A to vás nechávali, tedy místní?

AS.: Tam nikdo nebyl v lese, tam byli akorát zajíci a srnky.
J. T.: Myslím, v

těch

barákách.
nejdřív

A.S.: Tam nebyl nikdo, v tom baráku, ten byl liduprázdnej. Tu první noc jsme
zkusili spát ve
díru. Akorát

sněhu,

čumák

pak se nám to moc nepozdávalo, protože to jsme museli vyhrabat

nám koukal. Ono tam nebylo

špatně

v tom

sněhu,

studit. Tak jsme vylezli z toho a šli jsme dál a našli jsme tenhle barák.
jsme se báli vlízt do toho baráku, no ale zjistili jsme, že je takovej

začalo

ale pak to

Samozřejmě,

opuštěnej, světla

že

byly

daleko, tady se nesvítilo, tak jsme tam vlezli a byli jsme. Zatopit jsme se báli, aby se z toho
nečoudilo,

tak jsme tam jenom tak

vyrazili a pak nás

večír

seděli,

že jsme byli schovaný. A druhej den ráno jsme

chytli ty, tenhleten z tý pily. To už jsme jako

chaloupce, jednu noc, a ten den

večír

přespali

na tý

nás chytli tyhleti a nechali nás vykoupat a to, no, a

pak jsme přešli hranice a tam nás chytli Němci. "Rande hoch", a byli jsme v base.
J. T.:

Proč vás

pak vrátili?

AS.: No to bylo NDR. A hranice byla u Aše, to bylo daleko a takhle
jde (a ukázal rukou, pozn. autora). A my jsme chtěli tohle
50

kilometrů,

proplížíme

zhruba, to jsme si

někudy

na vlak. My jsme

vášnivej esperantista, tak
tomu

říkalo,

měl

přej dem.

to

měli,

nějak přejít.

To

ta naše hranice

mělo

být asi 40,

Anebo pak jsme si mysleli, že se

jestli víte co to je, esperanto.

Můj

táta byl

ty esperantský, já nevím, co to bylo, esperantský známky se

ale jestli to byly poštovní známky nebo jaký, to nevím. Ale ty platili, ty se

daly kdekoliv
potřeby.

říkali,

nějak

vyměnit,

Tak ty jsme

za peníze, za místní peníze, u nás za koruny, za marky, podle

měli,

toho jsme

měli

jako trochu, a jsme si mysleli, že
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přes

Berlín,

tenkrát to ještě
říkám,

jak

přes

Berlín šlo, to nebyla

bylo nám 18 a byli jsme

zeď.

příliš

To by bejvalo taky prošlo, možná. J enoffiŽe,
Jinač

nápadný.

nás otec v tomhle podporoval,

všechna čest.
J.T.: Takže Němci vás chytli a vrátili vás do Karlových
nejdřív

A.S.: Nevrátili, oni nás
zhruba asi

tři neděle.

Německu,

tahali po

Sem tam nám

Varů?

tam nás

některá Němka

Kraslice

předávali,

to byla,

byly tam Rusové, jako

demarkační čára

dozorčí

tuřín.

Němcema.

asi orgán nad

odsuď

No a tam

je velký slovo,

prostě

tam jsme byli

Jinač

namazala chleba.

polívku z tuřínů, a kafe z tuřínů, a furt jsme žrali samej
přes

vyšetřovali,

jsme

měli

nás potom

byla to hranice, ale

Byli tam východní

Němci

policajti, který nás tam dostrkali, a byli tam naši. A ten barák, to byl takovejhle
obdelníkovej barák, a půlka byla česká a
německou,

tam si pro nás

přišli

půlka

byla německá. Tak nás

ty naši esenbáci.

jste byli. Já jsem říkal, zabloudili, a už jsem jí

Mě

měl.

strčili nejdřív

na tu

tam ztloukli, protože se zeptali, kde

A to

pokračovalo,

furt, až jsem zůstal

ležet. Pak mi pomohli jako nahoru, a tak když jsem holt zůstaval to, tak mě kopal do zadku
ten esenbák, abych jako

stačil

tempu,

nebo dva v Kraslicích, než si pro nás
tam jsme štípali

dříví,

plátěnejch hadříkách,

zima, toho

sněhu

měl

jsem toho plný brejle. A pak jsme byli asi den

přijeli

protože tenkrát se

z Karlovejch
ničím

tenkrát bylo mínus 12, 15

Varů,

než nás mohli odvízt, a

jiným netopilo. Já v takovejch

stupňů přes

těch

den, to byla zrovna dost velká

bylo taky požehnaně

J.T.: Tamjste si asi dost vytrpěl.

No jo, každá sranda něco stojí. Vyrazili my zuby, to jsem měl tady rozseknuto, to jsem měl
od prstenu tohle, tohle

obočí

tady mám rozseknutý, tadyhle mám jizvu pod okem

ukazuje, pozn. autora), no a pak tu nohu. A mám pak ještě, co

mě dělal,

dup

mě

(názorně

okovanou

botou na nohu ajá mám oba dva palce u nohou, tam mám tří milimetrový nehty. Protože ty
mě samozřejmě

slezly.

J.T.: Jak dlouho jste tam byli?

A.S.: Tam jsem byl na tom StB

tři měsÍCe.

soudila trestní komise, mám pocit, že to bylo
já, brácha už ne, ke Zlatýmu

kříži.

To bylo StB,
číslo

vyšetřovací

vazba, a pak nás

4. Pak jsme šli k Zlatýmu, to už jenom

Bráchu propustili domu, pro toho si

když jsem skončil, teda jak ten Dolní Jiřetín, tak tu
otce do tábora nucených prací. Já jsem

Příbram,

večír přišel

samopalama a se psem.
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a přišel

a jeho ráno

přijel

domů,
přišli

táta. A já,

tak ráno sebrali
dva policajti se

J. T. ." A jak jste byl dlouho v té Příbrami?

A.S.: Tam jsem byl asi tak něco kolem tři čtvrtě roku.
J.T.: A nevíte, na jak dlouho vás odsoudili na začátku?

A.S.: Já jsem vyfasoval rok

původně,

ale byl jsem tam pak dýl, tenkrát se to tak moc

nebralo.
J.T.: Kde jste tam pracoval?
Nejdřív

A.S.:

dostal na to Quido pod zem, a tam jsem byl, tomu se
dozadu byly, oni tomu
vzduch mezi

proč,

jsem pracoval na povrchu, na tom Beneši, a pak, já nevím

třásadla,

říkali

říkalo

jsem se

u výsypu. To bylo, takhle

plán, to byly ty komory, kde bylo uhlí. Tam byly žlaby na

a to uhlí se valilo jako na takovou dvoukolejnou

musel vzít prázdnej vozejk, kterej

mě přicházel

trať.

A já jsem tam

po jedný koleji, ty jsem si musel z tý hlavní

trati odebírat a dát ho. Tam byl u toho výsypu takovej velkej plech, na tom plechu jsem ho
otočit,

musel

tam byla taková vidlice, a to lano takhle na zádrh potom táhlo celej ten

vozejk i s tím uhlím. A prázdnej taky. A

vyvěšovalo

se to, že se to takhle nadhodilo a ono

to vypadlo z toho. A musel jsem to

otočit

vozejk a ten přijel už po kolejích

sám. A tam, už nevím, jak jsem to s tím praktikoval,

já jsem ho musel zase
taky zmačkly,
a oni

měli hodně

protože ta

a potom
něčím,

mě

pohmožděnej kříž.

stalo, že

mě

ty vozejky

A když se mi to nepovedlo

uhlí náhodou, protože to záleželo, kolik jim spadlo uhlí při tom

dělili

odstřelu

ten vozejk, protože jednou se

pánev, mám taky od toho

směna začínala

to jak se o to

vozil.

přes

zavěsit,

dolů

a tím prázdným vozejkem vyrazit ten plnej

odstřelu,

tím, že oni navrtali a nebo jim eventuelně navrtala druhá

směna,

na peníze, to nevím, ale vím, že to tak nějak fungovalo, no a byl

odstřel,

se fedrovalo a odjelo, se

říkalo.

Ono to

někdy stačilo

tam takhle hrabat

a ono jim to na ten pas napadalo samo, ale já jsem byl chudák, protože to jsem

Těm vozejkům

se

říkalo

hunty a ten jeden vozejk

plnej. Prázdnej nevím. Já jsem ho

prostě

měl údajně

musel odrazit, ten

mě

mít

něco

sjel, to už si

nepamatuj u, jak jsem to s těma plnejma praktikoval, ale vím, že jsem je
dostávat taky na tu

trať

a

zavěšovat

kolem tuny

nějak

přesně

musel

je, abych je posílal, aby šli nahoru. A když se mi to

nepovedlo a přeteklo mi to, tak se to zastavilo celý. Jé, to bylo hned křiku. Nejhorší to bylo
zkraje. Na tom Beneši jsem nosil koleje a podbíjeli jsme tu

trať,

kde bylo

potřeba.

Tam

byly taky rizikový místa, a mám pocit, že asi dva chlapi se tam prostě ztratili beze stopy, a
to se stalo tak, že tam v některejch místech bylo
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vyhořelí

uhlí a to nebylo

vidět. Prostě

nějak

šel a propad se do žhavýho uhlí. A tam se

uškvařil.

Nenašli nic. Mám pocit, že asi

dva lidi takhle přišli o život.
J.T.: Taky z vašeho tábora?
AS.: Tamjinej tábor nebyl, jenom tenhleten. Pak byl jeden trestaneckej tábor, ale to byl od
krajzáků,

to byly jako správní tresty. A ten byl myslím v Dolním

že to byla

číslo

Jiřetíně někde.

Myslím,

16. Tam byl taky Mašlounka. To byl reportér. To byl reportér, že když

jsme hráli já nevím s kým a on se dostal k mikrofonu, tak padla branka.
J.T.: Rád bych se zeptal na jednu

maličkost,

slyšel jsem názvy toho tábora Dolní, ale i

Horní Jiřetín.
AS.: Co já vím, tak byl jenom Dolní Jiřetín, jestli se třeba zřídilo
ale tenhleten Dolní Jiřetín, ten náš tábor, ten byl tak do

pěti

něco pozdějc,

to nevím,

set metrů od toho Beneše

J.T.: Jak vůbec vypadal ten tábor?
AS.: To byly baráky po

německý armádě, zřejmě,

a jestli tam stály už za Německa a na co

tam byly, k čemu sloužili. .. Možná tam makali jiní trestanci, protože tam byl

nějakej

ten,

co bývaly za gestapa, ty lágry takový, takže my jsme to potom zdědili. Bylo to plný štěnic
štěnic,

teda. Na tom baráku, co já jsem byl, tam bylo
na mě nešli teda. Ale

nějakej

Eman Krejbichů (chovanec Emanuel Krajbich, pom. autora),

ten už taky není dávno mezi živejma, toho
a při přechodu ho

zastřelili,

zastřelili,

natlačit

vždycky jeden barák,

vydezinfikovali a tak, a tak jsme se
otřesný,

ale

při přechodu,

on utek z toho lágru,

na toho šli, se obsypával DDT a já nevím co, a deky DDT a do
mě

rána byl poštípanej. Ten byl chudák, ale na
museli jsme se

to bylo hrozný. Já jsem měl kliku, že

nešli, náhodou. A pak to teda

prostě

těch štěnic

vyčistili,

z jednoho baráku do druhýho, a tenhle

zbavili, ale v jednu chvíli to bylo jako

po nocích.

J.T.: Takže poměry v tom
AS.: Nebylo to

táboře

nějak růžový,

byly hodně špatné?

ale zas byly ještě horší.

J.T.: Ta Příbram byla asi horší než tenhle, ne?
AS.: Tak, zdravotní péče se rovnala nule, že jo, a tady v Jiřetíně, tam byl medik, už nevím,
jak se jmenoval, ten
večera,

měl

ohromnou paměť na fóry, ten mohl

ale ne že by byly

nějaký

sprostý,

prostě různý.

vyprávět

Od takovejch

takový ty pikantnosti, a o sexu, a já nevím, takový ty sprostý,
On měl asi tři nebo

čtyři

semestry a zavřeli ho, nevím proč.
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snad fóry od rána do

prostě

těch

fajnovejch a

ode všeho

věděl

fóry.

J.T.: A on tam

dělal

A.S.: On
jsme

dělal

měli

doktora na tom

táboře?

jako lapiducha. Taky jako
plátěnej

i uniformu. No, byl to

nebo jak bych to

měl říct,

vězeň.

hadr,

My jsme byli chovanci teda. Dokonce
světle

zelenej, taková ta pracovní

zeleň

byly to prostě montérky, zelený montérky.

J. T.: A myslíte, že ty byly specielní pro ty tábory nebo už to bylo po
proč

A.S.: Nene, to byly, nevím, kde to vzali,

někom zděděné?

to bylo, ale byly to takový zelený hadry, to

jsme nosili.
J.T.: Jaká tam byla ostraha v tom táboře?

A.S.: Byli tam policajti a ti byli jenom na
nevím, ale oni nás

pouštěli

jsem byl asi dvakrát nebo
dozorem, ale
číslo

měli

bráně,

jestli chodili v noci na

obchůzky,

to

i občas takhle ven, že jsme mohli jít na vycházku za odměnu, to
třikrát.

A do práce jsme chodili jako

volně,

nechodili jsme pod

jsme známky. Ráno jsme museli jít na bránu a mám pocit, že jsem měl

213 nebo tak

nějak,

a to jsem si musel u policajta nahlásit, on

mě

dal tu známku,

takovej plech, na tom to bylo vyražený a s tím jsem šel do práce. Když jsem šel z práce,
tak on si to tam zaznamenal. A tam měli rozpis, kdo jakou má směnu a kde.
J.T.: Takže kdo

chtěl

utéct, tak mohl?

A.S.: To mohl utýct. Já už jsem se bál potom podruhý utýct. Ale kluci utekli. Ale mám
pocit, že jestli se to povedlo jednomu ze třech, tak to bylo všecko. Tenhle Eman Krejbichů,
Jarda

Rumlů,

a Gába Dlouhejch. Ale co vím, tak ten Eman

Krejbichů zůstal

viset

přes

tu

závoru na hranicích. Jestli to je pravda, to nevím.
J.T.: Takže, i když se povedlo utéct, tak nebylo moc vyhráno?

A.S.: Tak dokud se nedostal až za čáru, tak neměl vyhráno.
J.T.: Jaký režim panoval v tom

A.S.: Pracovní? Tak
přesně,

dělalo

táboře?

ale mám pocit, že tam byla jenom denní

autora) tam byly taky

dvě směny,

nevím. Ale na Quidu, tam jsme
měl

A taky

mě

deset hodin. To už jako nevím

směna.

Ne, (náhle si vzpomene, pozn.

tam byla denní a odpolední. Ale jak dlouho trvaly, to

měli tři směny.

nejradši noční. Protože to se málo

nečistoty.

těch

se na Beneši, myslím,

těžilo

Tam byla ranní, odpolední a

měl

měl

jsem

šichtě.

štěstí. Měl

jsem prázdnej

jsem za úkol sbírat, co byla výdřeva a ty zbytky,

tak to házet do vozejka a pak se to vyváželo ven. A to jsem
musel projet a měl jsem po

A já

a uklízela se šachta. Sbíralo se dříví a různý ty

to málem jednou zasypalo. No,

vozejk, v kterym se vozilo to uhlí, a

noční.

měl

ten

svůj

úsek, ten jsem

Ale musel jsem čekat až do rána na vyfárání. Ale byla to
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lehčí

práce. Kdežto u toho výsypu, tam bylo taky 300

ruce. A to se teda
chlapů,

točil člověk.

Ale

protože jim šlo o prachy.

říkám,

Ještě

mě

když

to

vozů

za šichtu.To bylo 300 tun v

přeteklo,

tak to jsem dostal od těch

mi museli pomoct házet. Protože než bych to já sám

vyházel, a když se to valilo, to bylo neuvěřitelný.
J.T.: A hlídal vás někdo na pracovišti?

A.S.: Ne, nikdo, tam jsem byl mezi civilama, tam
ti

nejtěžší

trestanci. To

bylo daleko

ostřejší.

vůbec

ne.

Třeba

zloději, kapsáři.

nikdo nehlídal. My jsme nebyli jako

jako byl Jáchymov nebo na

Příbrami,

převážně

Oni to tam

neměli

být.

politický, ale byla tady i pracovní morálka. To byli takoví ti

většinou

dávali,

aspoň

se to

říkalo,

že to byli

většinou

mezi námi nastrkaný, a ti spisovali, co jsme si my, jako kopečkáři, povídali.
za letáky,

někdo

tam už to

To nebyla taková procházka.

J.T.: To byli často politický vězni, kdežto vy jste

A.S.: Tady byli taky

mě

tam byl za

Takovýhle různý věci tam byli.

kopečky, někdo

Prostě

se nelíbil

někomu,

byl jeden takovej starší pán, to byl autodopravce,
ho. Byl asi hubatej. Mého tátu

zavřeli

za to, že

tam byl, protože byl

měl

měl

Někdo

holič

fízlové,
tam byl

nebo švec.

tak ho nechal zavřít. Co vím, tam

autobus. Sebrali mu živnost a zavřeli

živnost. A navíc byl národní socialista.

A navíc uměl šest jazyků.
J.T.: Jak vy tedy definujete ten termín politický

vězni?

A.S.: Odsouzený komisí. A tamti kluci, to byli cikání a takoví, ty tam byli za zlodějiny a za
takovýhle

věci.

J. T.: A ty ta komise nesoudila?

A.S.: To já nevím, kdo je soudil, jakje tam poslali.
J.T.: A vás vyslýchala ta komise?

A.S.: Ne,

mě

vyslýchalo jenom StB v Karlových Varech. Pak už jsem dostal jenom

rozsudek, teda rozhodnutí tý trestní komise a tam odsud' už
kříži, něco

jako krajzák, pro soud,

zloděje

mě

poslali k tomu Zlatýmu

a tak, a transporty. Bejvalý gestapo to bylo, ti to

snad nechali postavit. A tam odsud už jsem šel do toho

Jiřetína.

J. T.: Ty podmínky v táboře tedy asi nebyly tak přísné?

A.S.: Nebyly zas tak tragický. Dole pod zemí, tam bylo tvrdo. Když jim to šlo, tak: to byla
hrozná

dřina,

hrozná. Pro chlapy, který na to byli zvyklí, tak to nebylo zas takový, ale v

každém případě to byla dřina. A na tom povrchu, ty kolejnice, to taky nebylo nic to, ale už
tam nebylo takový to tempo.

103

J. T.: A proč tam pod zemí měli takové tempo?

A.S.: Protože to byly jejich prachy na tom uhlí, to byli civilové.
ty antifašist takzvaný,
části

někteří

tam byli

přivandrovalci,

Něco

řekl

taková ta,

spodina bejvalý český společnosti. Byli to, "volte číslo jedna",

byli bejvalí Němci,
bych, z

převážný

většinou.

J.T.: A kdyžjste pak přišel na tábor, byly tam přísné podmínky?

A.S.: Ne, tam jsme

měli

kantýnu, tam jsme si mohli kupovat za takový kupony, ne za

peníze, ale za takový kupony, ty jsme dostávali, ale já už nevím jak to bylo

přesně.

Tam

jsem si mohl koupit cigarety, mohl si koupit bonbóny.
J. T.: Kolik jste

A.S.: Kolik jsi
chtěl.(Smích,

chtěl,
chtěl

nebo to bylo nějak omezené?
těch peněz

cigaret, ono

tolik nebylo, takže ono to nešlo, kolik bys

pozn. autora) Ale šlo to.

J.T.: Bylo tam nějaké násilí v tom

táboře, něco,

jak jste říkal v té vyšetřovací vazbě?

A.S.: Nene, tam ne. Jediný, co tam bylo špatný, byla mizerná
nějakou chřipkou

lékařská

pomoc.S takovou

se tam nemarodilo. Nebo, že nám slejzaly vlasy, že jsme

zplešatěli,

to

bylo zase z vody. Ř1'k:alo se, že máme užitkovou vodu někde ze šachty, jestli to byla
pravda, to taky nevím, ale je fakt, že jsme plešatěli, ráno jsem vyčesal spoustu vlasů.
J. T.: A

zemřel

tam

někdo

v tom

táboře?

A.S.: Tak na stravu ne, no, když jsme
toho

měli

měli

ty

průjmy,

tak to bylo katastrofální, to jsme z

taky trochu vítr, ale to se týkalo i policajtů. To nebylo jenom pro nás.

J.T.: Takže, když tam někdo zemřel, tak jedině v práci, že se propadli či podobně?

A.S.: No, za celou dobu pamatuju dva. Slyšel jsem o dvou, takhle. Ani jsem je
potvrdit to nijak zvlášť nemůžu, ale slyšel jsem o dvou
to

prostě

prej nebylo

vůbec vidět

na povrchu. Ono se

neviděl,

případech,

že se jako propadli. Ono

nějak zapaří

to uhlí a ty plyny potom

chytěj.

J.T.: Vaším velitelem byl Franišek Průcha, jaký to

A.S.: No, z Davle. Pamatuji si ho moc
bolševická
četník

svině.

Držel se toho, nechci

říct

vůbec

byl člověk?

dobře. Prostě mě

jako

čeho

neublížil teda, ale byla to

a tak dál. A shodou okolností to byl

z Davle. Ajájsem taky Davelák, rozenej. Takže jsem ho znal už jako kluk.

J. T.: Oni ho pak propustili a

vyšetřovali.

A.S.: To nevím, ale ten tam

přišel

po tomhletom

nadporučíkovi

nebo kapitánovi Liškovi.

(žádný velitel tohoto jména v táboře nebyl, je možné, že došlo k záměně s někým jiným,
pozn. autora)
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J.T.: Do toho tábora?

A.S.: No, ale odkud, to nevím. A on byl

praporčík.

On byl velitel tábora. On

mě

taky

poznal. Protože ta Davle, já jsem teda původně ze Sloupu, to je taková malinká vesnička u
Davle, a on to

měl

Račany,

v rajonu, tyhlety

Sloup, Davli a možná, že ještě Hvozdnici, to

nevím jistě, to jako byl jejich rajon četnickej. A pak se objevil tady.
J.T.: Takže na něj asi nevzpomínáte moc v dobrém.

A.S.: Jak

říkám, mě

neublížil, on tam

vlastně dělal

tu svoji funkci, jak se choval k

druhejm, to já nevím. Ale já si myslím, že nebyl zas tak zlej, že to

neměl

těm

v povaze. Oni

totiž s tímhletím se musej lidi taky narodit. Takovej Černej Franta, z těch Varů, to byla
svině,

patří.

jak se

vyprávění

(podle

A. Sedláka

vyšetřovatel

z vyšetřovací vazby

v Karlových Varech, pozn. autora)
J.T.: V Dolním

Jiřetíně měla

údajně prosadili

být samospráva, víte o tom

něco? Třeba

tu kantýnu jste si

a tak.

A.S.: Jestli jsme si ji prosadili, to nevím, ale vím, že existovala. Ale o jiný

samosprávě

nevím, teda.
J. T.: A za co jste dostávali ty poukázky do té kantýny?

A.S.: Musel jste plnit 100%, ale kolik to bylo na

měsíc,

to už taky nevím. Ale když se

nesplnilo nebo se marodilo, že jako lapiduch uznal, že jste marod, že nejste schopnej práce,
to holt byl handicap na tyhle věci.
J.T.: Údajně jste měli dostávat normální plat jako zaměstnanci dolů, bylo tomu podle vás
skutečně

tak?

A.S.: No normální, my jsme nemohli dostávat odbornou práci, ale zastávali jsme pomocný
práce. Jak

říkám,

na tom Beneši se

ty choulostivý místa,

prostě různě.

stavěli hlavně

kolejnice,

někteří

chlapi

čistili

na bagru

A na tom Quidu jsem byl teda na tom výsypu většinou.

J.T.: Ale dostávali jste za to normální mzdu nebo ne?

A.S.: Do ruky ne, to ne.

Nějak

se to praktikovalo, a já ani nevím, jestli jsem dostal, ale

myslím, že jsem nedostal ani korunu do civilu, protože jsem jelo hladu až domu, z tý
Příbrami, neměl
propouštěcím

jsem ani na polívku. Akorát jsem měl zaplacenou od nich jízdenku na tom

papíru, protože jsem

tím jsem jel. Ajak říkám,

neměl

přijel jsem

legitimaci,

neměl

jsem nic, jenom ten papír, a s

domu a ráno byl táta pryč.
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J.T.: Mohljste se stýkat s rodinou, kdyžjste byl v tom

táboře, měli jste nějaké

vycházky?

A.S.: Vycházky jsme měli. Jestli za někým jezdila návštěva, to už si tak ani nepamatuju. Já
byl tenkrát svobodnej kluk, tak co.
J.T.: Mohl jste psát z tábora dopisy?
A.S.: Psát jsme mohli
známý tam, bez

svobodně,

problémů,

ale když to bylo choulostivý psaní, tak už jsme zas
střežení,

to se dalo vynýst. Nebyli jsme tak

měli

jako ti dražší vězni.

(Smích, pozn. autora) Ono to se dalo, všechno tohle. Zrovna tak kořalku jsme propašovali
na tábor, když jsme chtěli. To se vždycky dalo
J.T.: Stýkali jste se s místními obyvateli,

třeba

nějak udělat.

z toho Jiřetína?

A.S.: Když nás pustili na vycházku, takjo. Do hospody, na tancovačku.
J.T.: Prý také do Mostu jste chodili.
A.S.: Do Mostu snad někdo jezdil, já pokud jsem mohl jít ven, tak jsem chodil do

Dřínova.

(dnes již zaniklá obec v okresu Most, pozn. autora) Na ten zámek, a tam bejvaly

čaje

odpolední. Do Dřínova, tam jsme chodili na tancovačku.
J.T.:

Dočetl

jsem se, že když v

táboře

byly prohlídky,

třeba

z ministerstva vnitra, tak prý

zjistili, že tam byl dost" volný" režim.
A.S.: No, tak

určitě přitáhli přazky,

kolem toho Beneše, tak to se tam
práce a z práce,

člověk

to já si už tak moc nepamatuju. Tenkrát, když to bylo

něco dělo,

jenže to my jsme

nepostřehli,

my jsme šli do

se najedl, a byl tak servanej, že sebou bouch na kavalec a byl

položivý.
J.T.: A pracovalo se sedm dní v týdnu?
A.S.: Tak, jak pracovali
dělalo

šest dní,

neděle

havíři,

to znamená šest dní, tenkrát se

dělaly ještě

soboty, tak se

byla jako volná.

J.T.: A co jste mohli dělat v tom volnu?
A.S.: Tak ono osm hodin byla šichta, tak nějak. Pokud měl tu ranní nebo odpolední, no tak
ráno chrápal dýl nebo si došel pro tu snídani a pak byly rajóny a takový, takže to
dopoledne se vyplnilo, odpoledne už šel na šichtu. Ty co byli na
najedli a zapadli do pelechu. Spali do
Takže on ten den utek raz dva. No,
normální buzerace jako na

těch

dvou

občas třeba

vojně, něco

třech

noční,

tak ty z noční se

hodin a za chvíli šel zase na šichtu.

byla i nějaká ta buzerace. To byla taková ta
čas

do nás

tu cimru. Ale to si už

přesně

podobnýho. A já mám pocit, že jeden

taky lili tu jejich politiku, to jsme museli na
nepamatuju, jestli bylo nebo ne.
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nějakou

J.T.: Podle záznamů

určitě

A.S.: Možná, že jeden
úsměv,

ano.

čas,

párkrát, že se tam šlo, a pak je to

přestalo

bavit (pobavený

pozn. autora).

J. T.: Dočetl jsem se, že právě velitel Průcha byl třeba s chovanci na fotbalovém zápase, a

že prý měl nějaké machinace s majetkem a dokonce ho po propuštění zavřeli.

A.S.: Je to možný, já mám pocit, že tam bylo v tomhle

namočeno

víc, ten politickej, to byl

jako politickej oficír, to jméno si už ale nepamatuju. A to byl taky pěknej parchant. To byl
politruk. Tomu bylo lepší se vyhnout.
J. T.: Myslíte, že to vedení vykonávalo své povinnosti vůbec dost" nedbale" ?

A.S.: Je to možný, my jsme s nima nepřišli do styku, já teda rozhodně ne.
Průchou,

to

vůbec

že

mě

poznal, ale jinač, že bych měl u

něj nějaký

Jedině

tady s tím

úlevy nebo tak, to ani náhodou,

ne. Kdo se tam dostal, ten tam byl. Oni taky mezi sebou se škádlili,

různě

na těch

velitelstvích a to. Já mám takovej pocit, že tyhlety lidi, který nás hlídali, že tam šli
za trest. Ale to je
poddůstojníci
Většina
nějakej

J.T.:

můj

ne, ty byli od

z nich. Bud'
jinej

pocit, to jako nevím. Jako u

průšvih

Proč myslíte,

základ'aků,

měli nějakej

nás do

důl.

Jiřetína

důstojníci,

tam to bylo

ty tam byli už

běžný.

Ty

většinou

oficíří

za trest.

slabej ten profil politickej, tak se tam propad, anebo

měl

nebo byl ochlasta. Ty chodili k PTPákůmjako za trest.

že ten tábor zrušili?

A.S.: Já mám pocit, že to bylo
povrchovej

ale

PTPáků,

stejně

kvůli

tomu Beneši, že se tam propracoval Beneš, jako

A zrušili Quido, zrušili tenhle lágr a

směřovalo

to k Dolnímu

Jiřetínu.

Od

byly asi dva kilometry. Tam všude bylo uhlí. Z toho lágru na hranice toho

dolu byla povrchová skrejvka, to bylo tak od 300 do 500 metrů.
J. T.: Co ostatní chovanci, jak jste s nimi vycházel?

A.S.: Jako s normálními

vězni,

nazdar Jardo,

těbůh

Pepíku.

J.T.: A byly tam i nějací špiclové?

A.S.: No ti tam byli, o těch se ale

nevědělo,

protože ti donášeli

tajně,

hadru, ono se to procucá a pak se izolujou bez nějakejch těch ...
J. T.: Mohli jste si někomu stěžovat třeba na podmínky v tom táboře?

A.S.: Mohli, ale zbytečně. (pobavený úsměv, pozn. autora)
J. T.: A komu, tomu veliteli?

A.S.: Já bych řekl, že prakticky ne.
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ono je to jak voda na

J. T.: Ř{kal jste, že někoho zastřelili při útěku, střílelo se i v táboře?
tři,

A.S.: Utekli

ale až na hranicích je dostali. Oni šli

normálně

do práce, vytratili se z

práce. Dokonce tomu jednomu jsem dal svoje hadry civilní, tomu, co ho

zastřelili.

Prej

teda, to taky nevím. Eman Krejbichů.
J.T.: Jaké tam bylo jídlo, jak tam

vařili?

A.S.: Tak, takovej standart. Museli jsme dostat nažrat tolik, aby jsme mohli strkat ty
vozejky a nosit kolejnice. Nemohlo to bejt jako v Buchenwaldu nebo to (sm{ch, pozn.
autora). Ale, že by jsme měli

nějaký

jó jídla ... To v každym případě jsme museli mít tolik,

aby jsme vydrželi. Jako hlad nebyl. A kdo byl vybíravej, tak
tohle nechci, nebo

mě

měl smůlu.

Tam nešlo

říct,

já

to nechutná.

J. T.: A v té kantýně jste si mohli dokoupit nějaké j{dlo?

A.S.: Mám pocit, že tam jídlo k dokoupení nebylo. On tenkrát byl ještě lístkovej systém.
J. T.: Žádal jste si o dNvějš{ propuštěn{?

A.S.:

Mě

za to ty

svině

nestály. Oni by

mě stejně

nepustili. To bylo

zbytečný.

A lízt

před

nima po kolenách, to ne. A zvlášť potom, co následovalo pro naší rodinu ...
J.T.: To jsem se také chtěl zeptat, jaké to bylo, kdyžjste se vráti! z TNP.

A.S.: No, to
na vojnu,

zavřeli

tátu, ten dostal rok, pak ho pustili a byl doma necelej rok. Já jsem šel

samozřejmě

k PTPákům, a jeho

zavřeli

taky k PTPákům. Ten

stavěl

Hugo. Já

jsem byl v Chrudimi, potom jsem šel za trest do Rumburka, z Rumburka do Hradce a tady
jsem ztvrdnul. Tady jsem se oženil. Ono jako, co jsme byli PTPáci, to v tom byl taky
rozdíl. My jsme tady postavili skoro jednu čtvrť v Hradci. Jako ten náš útvar. Říká se tomu
Orlická kotlina. Dokonce tam máme ted'ko už i desku, že jsme to jako
byla

poměrně

lehká práce. Ale byli PTPáci

nápor. Ten prach nikomu
tý

šachtě

nepřidá.

třeba

stavěli

PTPáci. To

ve vápenkovejch dolech. Tam to byl

Nebo v lomech, v kamenolomech. Taky prach. Ono i v

dole, ten prach z toho uhlí, to taky.

Mě třeba zmačkly

dva vozejky a musel jsem

chodit do práce, i když to bolelo jak deset čertů.
J.T.: Jak na Vás

hledělo

veden{ tábora a ostraha v tom

táboře

v Doln{m

Jiřetfně?

Vám najevo, že jste protistátn{ živlové, nebo vás brali jen jako pracovn{ sílu?

A.S.: Tak byli jsme podřadná pracovní síla, pomocná.
J.T.:

Nechtěli

Vás

nějak

"zlikvidovat"?

A.S.: Nene, to spíš bylo u PTPáků.
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Dávali

J.T.: Tam to bylo horší?
A.S.: ŘI'ká se to, jestli je to pravda, nevI'm. PTP byli původně vojáci na neurčito. Já jsem
narukoval v jednapadesátym 15. dubna. A narukoval jsem do Komárna a kluci
Libavu a na

různý

ty, ale

hlavně

některý

na

Libava a Komárno. A sloužili jsme jako normálnI' vojáci

dva roky. Nikdo z nás nic netušil.

Měli

jsme

protože my jsme brali prachy jako PTPáci. A s

černý

řfkali

vyloženI',

těma penězma

černI'

nám

baroni,

to zas bylo tak, že my jsme

dostali normálnI' mzdu jako civil. Ale taky jako civil jsme dostali srážky, nemocenskou,
pojištěnI'

a já nevI'm co všecko. Tohle pak bylo

čistý

pro vojáky, z toho vojáci si uškubli na

ošacení, na stravu a já nevím co všecko. A to vám zbylo jako do ruky. PrvnI' rok jsme to
dostávali celý, to proteklo všecko krkem,
ale

většina

dojI'žděl

většinou,

tak jedna třetina kluků si

nám to proteklo krkem. A pak jsme dostávali

půlku

a

půlku

něco ušetřila,

na knI'žku. A když

druhej rok, tak, jestli vHe, co byl OBZ, to byla vojenská tajná policie,

to nevI'm jak bylo, ale

řfkalo

stál staršina. Po stranách

se jim teda

měl

OBZeťáci.

dva ty, tak u nás byla

A

začli

největšI'

přesný zněnI'

chodit po cimrách,

vprostřed

poručfk,

důstojnI'ci

šarže

a ty

tam byli za trest. A tamti kluci to byli štátskriplové, to byli TP, technický prapory. Ale ty
už

měli zbraně,

ty

měli

samopaly, pistole, to byli

prověření

lidi. To byli

prostě hlfdači.

A

chodili po cimrách, cimru po cimře a "na rozkaz armádního generála Čepičky atd. atd. se

vám vojna prodlužuje na

neurčito".

A tI'm to zhaslo.

Samozřejmě,

to bylo tady na novym

Hradci, hned kousek byla hospoda, tu jsme pomalu vykoupili za rum a chlast a to. Do rána
bylo všecko ožralý, ráno nás
nebouřili

nebo

proskočila

něco

dali do práce, ono to všecko prošlo, byli rádi, že jsme se

takovýho. A pak běžel život dál. Ale pak až

zpráva, že jsme

pravdy, nevI'm, ale

těžko

řfká

měli

se to. Zrovna nedávno jsem
vězňů,

mermomocf do armády, tak utek, chytli ho,

GULAGu.

zavřeli

Neuvěřitelný,

po revoluci a tu a tam

bejt eskortovaný na GULAGy, do Ruska. Co je na tom

novinách KPV (konfederace politických

tam ho znova chytli,

teď

čet někde,

nevI'm, jestli to bylo v

pom. autora), o chlapfkovi, kterej

zavřeli

chtěl

jH

ho, utek znova, dostal se až do Ruska,

a dostal se do GULAGu. A tam popisuje ten život v

po pás v ledový

vodě

deset hodin. Pracovali na

nějakym mostě.

Za lágrem hromada kostf po mrtvolách. Protože tam to všecko zmrzlo a to.

Neuvěřitelný.

A když nesplnil normu, tak mu uškubli na tom chlebu, na tom denním přI'dělu a byl napůl o
hladu (pro tázaného zjevně otřesný zážitek i po letech, pom. autora).
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J.T.: Vy kdyžjste nesplnil normu v tom Jiřetíně, co se stalo?
A.S.: Tak jsem
jinač mě

neměl

nemohli nic

věci. Hlavně

žádný výhody, vycházku a nebo takovýhle

udělat. Nějaký

vycházka,

samotky nebo takový, to tam snad ani nebylo. Nevím

to jistě. Na Příbrami už byla. Já jsem se dostal na Příbram z Vojny do toho druhýho tábora,
přišel

jsem tam na cimru,

říkali,

"támhle si lehni, do rohu", tam byli postele na štorc. Na
teď

spal dole,

navečír,

s tím rancem z těch

hadříků,

hledal jsem postel a oni

mě

to vyšlo dole, tak jsem

spím v noci a najednou kap, kap, hmm, bylo to cejtit. Ten kluk nade mnou se

pochcal. Čtrnáct dní jsem tam musel spát. On za to nemohl ten kluk, ten byl nemocnej, ten
tam

prostě nepatřil.

Ale on byl

Wilsoňáku

chytli na
Wilsoňák,

bez

nešťastnej,

on byl taky trošku ... Dostal se tam za to, že ho
ještě

(dnešní Hlavní nádraží v Praze, pozn. autora), tenkrát to byl

občanky.

To byl jedinej

důvod

a nacpali ho do

kárňáku

bez rozsudku, beze

všeho, a já nevím, asi rok tam měl bejt nebo jak dlouho. Řl'kali jsme mu JŮlinka.
Nešťastnej člověk, no. Čtrnáct dní na mě každou noc pršelo. Někdy víc, někdy míň. Vy si

ani

neuvědomujete,

v čem žijete. Ale ty deprese tenkrát byly, pokud si na

někoho

takhle

zased život. Ono jak se říká, zvyk je železná košile, že jo. Člověk se olochtá, ale nenl' to
příjemný.

J.T.: A kdejste bydlel předtím, nežjste šel do toho tábora? Odkud jste
A.S.: Z Rotavy, já jsem byl
zaměstnanej nejdřív

zaměstnanej

v Mladý Boleslavi po

vlastně

utíkal?

v Plzeňský škodovce. Takhle, já jsem byl

vyučení,

byl jsem

vyučenej

automechanik, a z

Mladý Boleslavi, to jsem, s nějakym Mirkem Mazasovýmjsem bydlel, tam byl se mnou na
dílně

taky. A ten utek, on mě slíbil, že mě vezme s sebou, tak jsme se teda nacpali do

Plzně

do Škodovky, no, jenomže on z tý Plzně utek, ale mě tady nechal. On to byl už zkušenej
mazák, on to byl

napůl Němec

a byl v

matce, ale myslím, že po otci to byl
americkym zajetí, takže
prostě

měl

německý armádě,
Němec.

nevím jestli po otci nebo po

Dokonce byl

někde

i v

nějakym

tom

mě

tady

ty zkušenosti, no už to byl kluk trochu oklepanej, tak

nechal. No, a já jsem potom šel do Rotavy na montáž, tam jsme bourali takovou

halu po

Němcích,

Němkou,

a tam

odsuď

jsme

chtěli

tak to pak nevyšlo, tak nám pak

vzal si prachy a vysadil nás v lese ve

utýct. No, a když jsem to
doporučila převodníka,

sněhu,

a tam jsme se takhle

zhruba všecko.
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měl načasovaný

ten nás

prostě

prostě

s tou

podved,

plácali. To je tak

J. T.: Když Vás pak propustili, jak se k vám chovali, prostě" táhlo" se to s vámi?

A.S.: Celej život. Já jsem byl odsouzenej tou trestní komisí, že nesmím študovat, na žádný
škole.
J.T.: To tam bylo přímo řečeno v tom rozsudku?

A.S.: To jsem dostal od

akčního

výboru z Doksů, to nebylo jako

tam jsme bydleli. Zakázaný veškerý studium,

střední

přímo

od nich, protože

a vysoký a zbavenej volebního práva.

J. T.: Kolik vás tam asi bylo v tom Dolním Jiřetíně?

A.S.: Nás v tom

Jiřetíně

zas tak moc nebylo. Já si myslim, že tam bylo, odhaduji tak 300

lidu.
J.T.: A myslíte, že ten tábor byl využitý, nebo tam byla volná místa pro více lidí?

A.S.: Tak to já přesně už nevím, ale myslím, že to nebylo

nějak

nacpaný. To určitě ne.

J. T.: Kolik vás bylo v místnosti, kde jste spali?

A.S.: Tak cimra to byla velká, postele byly nad sebou, patrový. Takhle byly (ukazuje
rukama, pozn. autora)

skřínky,

takhle byly

dvě řady

bylo víc, z jedný strany jich bylo mill, vedle byly
poschoďovejch,

postelí nebo

dvě

tři,

z jedný strany jich

okna. Tak postelí tam mohlo bejt,

tak deset, dvanáct, na tý cimře.

J.T.: A bylo plno?

A.S.: Jak kdy, tak dvacet lidí tam asi bylo.
J.T.: A v Příbrami to bylo horší? Tamjste

A.S.:

Nejdřív mě strčili

takovej

slaboučkej,

jak

dělal

v těch uranových dolech?

pod zem, ale protože jsem byl
říkám,

třasořitka

55 kilo, necelejch 60, tak

mě

(smích, pozn. autora),

tam odsud potom dali vzít,

protože jsem tu práci nesved. Tam to byly balvany, šutry a kámen, tak
jsem kopal ve vejkopu. Ono se tam dělalo
potom,

mě

zařízení

mě strčili

a pak

pro tenhle lágr, se budovalo, a byli jsme

dali do druhýho, tam jsou dva lágry vedle sebe, jestli o tom víte. Jeden je

dneska esembáckej nebo vojenskej, to nevím, ten je v tej, se to jmenuje, Dolní, ta vesnice
je dva kilometry od

Příbrami,

a jmenuje se to Dolní..... a

vesnicí, tak doprava se zajíždí na tábor Vojna.

Teď

autobusem od KPV, tak jsme zahejbali už v tý vesnici,
teď

něco,

a když projedete tou

když jsem tam byl na zájezdu s
dřív

jsme jezdili až za vesnicí. A

jsme jezdili už skrz vesnici a jeli jsme tam, tam to bylo tenkrát zbouraný a dělali z toho

to muzeum, to už dneska je hotový. Akorát tam byl ten bunkr.
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J.T.: Korekce?

A.S.: To byla korekce, no, ale tam jsem
právě

naštěstí

nebyl, ta byla hrozná. A dostal jsem se

do toho druhýho tábora, protože tenhle ten byl doprava a tamten byl doleva v tý

vesnici. On je

vidět

ze silnice, ale tam už to bylo jako lepší. A tam nás hlídali, tam teda

hlídali ve dne v noci. To bylo ostrý.
J.T.: Takže Dolní Jiřetín byl ještě v

A.S.: To byla procházka

"pohodě"

růžovým

sadem.

proti tomu?

Jiřetín,

to nebylo, dole pod zemí, tam to byla

tvrdá řehole. To když jim jako, a ono jim to dost často fedrovalo, tak to jsem se nadřel jako
blbec. Řľkám, 300 huntů, a někdy i víc. Z kraje, co bylo zadřený uhlí, a tu a tam to taky
hnisalo, nikdo

neošetřil, nějaký

pracovní rukavice, to neexistovalo, holejma rukama, a

musel jsem to vydržet.
J. T.: A potom jste šel k PTP?

A.S.: No, jájsem byl rok v civilu a šel jsem na vojnu.
J. T.: A tam jste byl jak dlouho?

A.S.: 33

měsíců.

J. T.: A pak už jste měl od režimu pokoj?

A.S.: No pak už PTP nebylo,

zavřenej

jsem pak nebyl, nekrad jsem nebo

Ale zato jsme museli podepsat, když jsme šli z vojny, že budeme
podniku, kde jsme jako vojáci. Já byl v
tady. Ale

měl

jsem byl

vlastně

jsem to

štěstí,

těch

přešel

takovýho.

zaměstnaný

u toho

"Pozemních Hradec". Tak jsem musel

že jsem byl v dílnách. Takže jsem byl v

20 let, a pak jsem

něco

dílně

zůstat

zašitej. A tam

k Plynostavu, tam jsem byl dalších 20 let, než

jsem šel do penze.
J.T.: V té době jste se oženil?

A.S.: To už jsem se oženil

těsně

po

vojně,

protože já

neměl

kde bydlet, nám všechno

sebrali. Nám sebrali barák, nám sebrali .... no prostě všecko.
J.T.: Jako ještě nežjste šel na vojnu?

No jistě.
J.T.: A kdejste bydleli, nežjste šel na vojnu?

A.S.: Tak táta byl

zavřenej,

pak byl v civilu. No takhle, nám sebrali barák, a všechno, ale v

tom baráku jsme mohli dole v suterénu bydlet. V Doksech.
J. T.: Rehabilitovali Vás?

A.S.: Jájsem taky rehabilitovanej. Až teď.
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J.T.: Po roce 1989?

A.S.: No.

Mě

uznali všechno,

kromě

tý vazby, tu nemám uznanou.

J.T.: A Vašeho otce?

A.S.: Taky ho rehabilitovali, v osmašedesátým, to bylo v novinách, taková malá zprávička,
dlouho jsem to nosil, ale ono se to pak samo vygumovalo, že to bylo k nepřečtení. Byl
rehabilitovanej. A dokonce jsme dostali za něj i peníze, potom těsně po rehabilitaci. Každej
asi 7000 nějakou korunu. No jo, to život ale nezaplatí.
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