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Slibme si slavně, nad smrt  
nechť je svoboda 
na věky nám… 
 
Let us take a solemn vow that 
freedom over death shall be 
ours for eternity…1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Expozice Památníku Vojna u Příbrami 
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1. Úvod 
 

 
Celé dosavadní lidské dějiny jsou poznamenány krvavými událostmi, které propukají 
v dobách, kdy stadium vývoje a ostatní podmínky v lidském společenství jsou 
nakloněny barbarskému jednání. 
 
Takové bylo i dvacáté století se vznikem fašismu, komunismu a z nich zrozených 
revolucí, válek, mravního marasmu a lidského utrpení. Jak komunismus, tak fašismus 
používali násilí jako prostředek k dosažení svých cílů, proklamovaných ať už ve 
prospěch ras, určitých vrstev, či národů. 
 
Oporou těchto hnutí se stali lidé nízkých morálních hodnot, kteří lež, zbabělost a 
bezpáteřnost povýšili na ctnosti. Vytvářeli systémy, které je chránily prostřednictvím 
zákonů produkovaných těmito totalitami k udržení moci a legalizaci popření 
demokratických principů, kterými se řídí svobodné národy. 
 
Na druhé straně tato hnutí odhalila i osoby, jejichž morálka jim velela postavit se 
totalitní zvůli, kteří nedokázali jen nečinně stát, ale aktivně vytvářeli odpor proti těmto 
systémům, posilovali slabší a byli nositeli naděje na změnu a opětovného obnovení 
demokratického řádu. 
 
Tito lidé se stali úhlavními nepřáteli totalitních systémů. Byli pronásledováni, zavíráni,  
mučeni a popravováni. Jejich postoj znamenal utrpení a pronásledování pro ně i pro 
jejich blízké. Přesto se je nepodařilo zlomit, ač čelili i nebezpečí fyzické likvidace. 
 
Rokem 1948 v Československu začal boj s komunismem, tou hydrou, která stála, než 
zdechla, tolik životů, lidského utrpení, slz a zmařených nadějí… 
 
Padesátá léta minulého století vyprodukovala mnoho obětí režimu, zdaleka je neznáme 
všechny a mnohé z toho, co se v těchto letech událo, bylo zapomenuto, celá řada 
událostí byla zkreslena. S jistotou lze pouze říci, že zasaženy byly desetitisíce lidí. 
 
Od 25. února 1948, kdy se po volbách chopila moci KSČ, začala tato totalita 
pronásledovat občany bez rozdílu vyznání, národnosti či profesí. Československými 
věznicemi a pracovními tábory prošlo v letech 1948 – 1989 cca 240 000 politických 
vězňů. 
Na konci roku 1949 bylo v Čechách a na Moravě ve vězení za politické trestné činy 
6 136 lidí. V květnu 1950 to již bylo 9 765 osob. V letech 1951 až 1952 zatkly 
československé bezpečnostní složky 16 010 osob. 2 
 
Z politických důvodů bylo popraveno z politických důvodů v období 1948 – 1960 
celkem 247 osob včetně vysokých představitelů režimu,  jako byli Rudolf Slánský a 
Bedřich Reicin. S nelítostnou důsledností došlo k likvidaci selského stavu a krutému 
pronásledování členů všech církví působících tehdy v Československu. 
 
 
2 Zeman Z. : Vzestup a pád komunistické Evropy, Praha 1998, str. 225 
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V letech 1948 – 1951 emigrovalo z obav před komunisty z republiky přes 25 000 
občanů.  
 
Byly prováděny čistky na vysokých a středních školách mezi studenty a pedagogy. 
Mnozí z nich byli také odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody. 
 
Samostatnou kapitolou padesátých let 20. století byla existence pracovních táborů u 
uranových dolů na Jáchymovsku a Příbramsku, sloužících režimu k těžbě uranové rudy 
pro Sovětský svaz a „převýchově“ politicky neuvědomělých občanů. 
Odhadem 90 tisíc chovanců a vězňů prošlo v letech 1938 až 1961 uranovými doly 
na Jáchymovsku a Příbramsku. Velká část z nich byla vězni politickými a právě ti 
poznali během pobytu v těchto lágrech to nejkrutější zacházení.  
 
 
 
 

2. Československý uran po II. světové válce 
 

 
Rok 1945 patří v historii našeho státu k rokům šťastným. Skončila II. světová válka a 
vítězství spojenecké koalice ukončilo německou nadvládu i nad naším územím.  
Zhroutil se Protektorát Čechy a Morava, obnovila se státnost Československé republiky, 
která získala zpět i území před válkou od ní odtržená. 
 
Součástí republiky se opět stal i Jáchymov se svými doly. Nejen za I. Republiky, ale již 
i v době příslušnosti k Rakousku - Uhersku se v nich dobývaly i rudy uranové sloužící  
k výrobě barev pro sklářství a keramiku a později i k získávání radia k léčebným 
účelům. 
 
Letecké nálety spojenců na významná průmyslová centra, např. na Škodovy závody 
v Plzni a Karlovy Vary, se Jáchymovu zcela vyhnuly. Jen 24. dubna 1945, při náletu na 
Karlovy Vary – Rybáře, dopadly poblíže Jáchymova tři pumy. Usuzuje se, že se tak 
stalo pro odlehčení poškozeného letadla. 
 
Osvobození Jáchymova začátkem května 1945 proběhlo bez problémů. Němečtí vojáci 
pochopili beznadějnost situace a bez odporu se vzdávali do zajetí západních spojenců. 
Německé obyvatelstvo  si na znamení kapitulace připevnilo bílé pásky. Jáchymov se na 
krátký čas ocitl v zóně „nikoho“. 
První přední hlídky Rudé armády a západních spojenců se setkaly asi 10 km jižně od 
Jáchymova v Ostrově nad Ohří. 
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2.1. Jáchymovské doly po roce 1945 
 
 
ČSR obnovila v Jáchymově koncem května 1945 činnost Státního báňského ředitelství, 
zaniklého v říjnu 1938 po okupaci našich pohraničních území, kdy Německo zdejší doly 
přičlenilo do majetku Říše. 
Do ukončení války v květnu 1945 měla jáchymovské doly v nájmu Joachimsthaler 
Bergbau GmbH (JBG), ustavena v březnu 1939 třemi firmami, které se již před válkou 
zajímaly o nákup zdejších uranových rud. Byly to: Auergesellschaft – Berlin, 
Chininfabrik Buchler – Braunschweig a Treibacher Chemische Werke.  
 
Německá říše je společnosti pronajala na 99 let a v rámci akce Říšská pomoc pro Sudety 
jí současně poskytla půjčku, se zdůvodněním, že doly byly za ČSR silně vytěženy. 
Společnost měla za každou tunu vytěžené uranové rudy Říši platit a ta se zase zavázala 
od společnosti  odkoupit všechno radium neprodané na volném trhu a poskytnout jí 
státní dotace na krytí provozních ztrát až do výše 90%. 3 
Údaje jasně napovídají, že získávání radia bylo okrajovou záležitostí a hlavním cílem  
se stal rozvoj německého uranového programu, zaměřený na  vývoj atomové zbraně. 
 
Auerova  společnost vybudovala v Oranienburgu závod, který se stal centrem úpravy 
uranu a získávání kysličníku uranu. Nálet amerických bombardérů 15. března 1945 
srovnal tento závod se zemí a dílo dokonal další nálet 20. Dubna 1945. Rudá armáda 
dorazila do Oranienburgu o den později. 4 
Někteří autoři proto tento čin, iniciovaný údajně šéfem amerického programu výroby 
atomové bomby generálem L.R. Grovesem, označují za první krok studené války (3). 
 
 
 

2.2. Převzetí dolů československým státem 
 

 
Koncem války žilo v Jáchymově asi 9000 obyvatel německé národnosti a jen několik 
málo Čechů nasazených do práce v tabákové továrně nebo žijících ve smíšených 
manželstvích. 
Bylo zde soustředěno mnoho uprchlíků a lázně zaplnili ranění a nemocní němečtí 
vojáci. 
 
Češi ustavili v květnu 1945 revoluční národní výbor, který od 2. června nahradila místní 
správní komise. 
Revoluční národní výbor zajišťoval veřejný a státní majetek včetně dolů. Na objekty 
nechal připevnit tabulky s nápisem: „Tato budova jest majetkem čsl. státu“. A to i 
v překladu do ruštiny, angličtiny a francouzštiny. 
Všem zaměstnancům, včetně říšských příslušníků, kteří přišli do Jáchymova za 
okupace, nařídil zůstat na svých místech. Museli pokračovat v práci, za sabotáž byl 
vyhlášen trest smrti. 
 
3 Urban J. :  Jáchymov – kolébka atomového věku. – Archiv UD 1965 
4 Stulz P. :  Atom v plném světle. Naše vojsko, Praha 1975 
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Ústřední správa státních báňských a hutnických závodů v Praze pověřila v květnu 1945 
Ing. Jaroslava Pacáka, který v Jáchymově před válkou pracoval, prohlídkou veškerého 
povrchového zařízení na dolech Werner ( následně Rovnost I), Svornost a Štole saských 
šlechticů (Bratrství) i kanceláří ředitelství JBG. 
 
J. Pacák objekty prohlédl 29. až 31. května a ve svém  hlášení do Prahy oznámil: „že 
zaměstnanci báňského ředitelství v Jáchymově byli přinuceni konat službu nadále a pod 
osobní zodpovědností pečovat o nerušený chod závodu“. Dále v něm konstatoval: „Bylo 
proto shledáno na závodech vše v úplném pořádku“. 5 
 
Pacákovo hlášení obsahuje i zajímavé údaje o stavu pracovníků. Na všech třech 
jáchymovských dolech pracovalo počátkem února 1945 celkem 245 dělníků, z nich 115 
sovětských válečných zajatců a 130 místních Němců.  
 
Odchodem zajatců se koncem května stav snížil na 117 německých dělníků, z nichž do 
práce docházelo 91. Z 20 technických a administrativních zaměstnanců bylo 9 
říšskoněmeckých příslušníků  a 11 místních Němců. Nepracoval zde ani jeden Čech. 
  
Jako den skutečného převzetí jáchymovských dolů čsl. státem je uváděn 14. červen 
1945. 
Dopisem z 26. 6. Jaroslav Pacák oznámil Revírnímu báňskému úřadu v Karlových 
Varech své pověření k prozatímnímu  vedení Státního báňského ředitelství 
v Jáchymově. 6 
 
Ještě delší dobu po osvobození zůstával Jáchymov s 9000 obyvateli vyloženě 
německým městem a až postupný příchod nových osídlenců a odsun některých Němců 
tento stav změnil. 
 
Při formálním poválečném převzetí města čsl. státem, přišla do Jáchymova posádka 
deseti našich vojáků a šesti četníků. Po nich přišlo 40 prvních osídlenců a finanční stráž. 
Byli kapkou v německém moři. 
 
Tyto skutečnosti potlačují někteří autoři a např. konstatují: “Po obsazení Jáchymova 
byla okamžitě zajištěna přísná ostraha všech důlních provozů Rudou armádou jako 
válečné kořisti“. 7 

 
Pan O. Pluskal dokonce napsal: „Železná opona spadla v Evropě 11. září 1945 v 15.30, 
kdy obsadilo ruské vojsko v počtu 60 mužů s vyšším důstojníkem 3. radiové státní doly 
v Jáchymově “. 8 

 

 

 

 

 

 

5 Pacák, J.: Zpráva z   1. 6. 1945 
6 Pacák, J.: Dopis na RBÚ z 22. 6. 1945 
7 Valenta V.:Z přísně tajné historie uranového průmyslu, Geologický průzkum č. 12/1997 
8 Pluskal  O. :  Poválečná historie jáchymovského uranu, ČGÚ Praha 1998 
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Podle jáchymovského historika a ředitele muzea v Jáchymově Jana Urbana, události 
tohoto období proběhly takto: 
 
„Brzy po skončení války začali západní diplomaté akreditovaní v Praze projevovat o 
Jáchymov podezřelý zájem. Anglický velvyslanec několikráte navštívil jáchymovské 
lázně, na podzim 1945 přijeli dva angličtí žurnalisté přímo na doly. Po osvobození 
Jáchymova byly proto na doly dosazeny ruské vojenské hlídky, které však byly 19. 
června odvolány. Ale již 12. září dosadilo sovětské vojenské velitelství v Karlových 
Varech na doly hlídky znovu. Zaměstnancům byla do jejich průkazek zanesena klausule 
opravňující je ke vstupu do prostorů dolů. 20. září byla tato opatření ještě zpřísněna po 
inspekci sovětského generála, který nařídil zřídit signální zvonky, postavit strážní budky 
a hlídky rozmnožit“. 9 
 
Že měl SSSR obrovský zájem na získání uranu, a to nejen jáchymovského, pro svůj 
jaderný program je naprosto jasné a pochopitelné. Výbuchy amerických atomových 
pum nad japonskými městy Hirošima a Nagasaki v srpnu 1945 a jejich strašné ničivé 
důsledky nedovolovaly pochybovat, že i další státy se budou snažit tyto zbraně vyvinout 
a vyrobit.   
 
Po válce však panovala mezi dřívějšími spojenci nedůvěra čemuž nasvědčuje i údaj ze 
zprávy Ing. Pacáka. Uvádí v ní výsledky informativní prohlídky dolů patřících 
soukromým německým společnostem a současně  zdůvodňuje, proč nenavštívil doly 
jiné: 
 
„Doly v Schonfeldu (dnes Krásno u Horního Slavkova) leží v zájmové sféře anglické. 
Tam nám nebylo možno již zajeti, jednak pro nedostatek benzinu, jednak proto, že by 
bylo nutno vyžádati si dříve příslušné povolení u vojenských velitelství. 10 
 
          
            
 

2.3. Mezivládní dohoda o těžbě uranových rud mezi ČSR a SSSR 
z 23. listopadu 1945 

 
 
Pro rozvoj našeho uranového průmyslu měla obrovský význam: „ Dohoda mezi vládou 
SSSR a ČSR o rozšíření těžby rud a koncentrátů v Československu, obsahujících 
radium a jiné radioaktivní prvky, jakož i o jejich dodávkách do SSSR“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9 Urban J. :  Jáchymov – kolébka atomového věku. – Archiv UD 1965 
10 Pacák J.:Zpráva o informativní prohlídce dolů v Sauersacku a Třebusu z 26.6. 1945 
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Historik K. Kaplan po prostudování tajných materiálů zveřejnil již v roce 1993 průběh 
jednání o této mezivládní dohodě 11: 
 
 „Jednání začala v srpnu…. z československé strany je vedl Fierlinger (předseda vlády) 
s vědomím presidenta Beneše… 19. září  předal Fierlinger sovětskému velvyslanci 
návrh dohody… obsahoval zásady vymezené presidentem Benešem… porady u 
Fierlingra 26. září se zúčastnili ministři vnitra Václav Nosek, národní obrany Ludvík 
Svoboda, průmyslu Bohumil Laušman a náčelník gen. štábu Bohumil Boček…. 7. října 
odjel Fierlinger jednat s presidentem… 17. listopadu předložil Fierlinger návrh dohody 
k projednání předsednictvu vlády… 21.11.Fierlinger (soc. demokrat) referoval 
presidentovi, který s navrhovaným řešením souhlasil. Rovněž místopředsedové vlády 
Jan Šrámek (lidovec), Jaroslav Stránský (národní socialista), Klement Gottwald 
(komunista) a Ján Ursíny (slovenský demokrat) svůj souhlas potvrdili podpisem… 
Vláda schválila dohodu o uranu a dodatkový protokol v tajné části schůze 23. listopadu 
1945. Fierlinger poukázal: „že jde o dohodu svého druhu, která nikterak nezatěžuje  
finance republiky, naopak bude v její prospěch, proto nevyžaduje souhlas parlamentu “.  
 
Vláda jednomyslně dohodu schválila a zplnomocnila ministra Ripku (národní socialista) 
k jejímu podpisu. Za SSSR smlouvu podepsal náměstek ministra zahraničního obchodu 
Ivan Bakulin. 
 
Historické posouzení této mezivládní dohody je dodnes problematické. Na jedné straně 
je hodnocena jako velmi výhodná pro ČSR, neboť obsahem dohody bylo, že SSSR bude 
100% hradit geologický průzkum v ČSR do roku 1960 a z 50% do roku 1980.  
 
SSSR také hradil do roku 1959 veškeré náklady na těžbu uranu včetně investičních a 
nevýrobních, dále ČSR dostávala 10 – 15% ze zisku. 12 
 
Na druhé straně jsou názory, že tato dohoda znamenala pro ČSR vzdání se části 
nerostného bohatství za velmi nevýhodných podmínek.  
 
Těžba uranu byla tak po dvacet let vedena československo – sovětskou správou za 
přítomnosti sovětských poradců na všech šachtách. To přinášelo celou řadu problémů a 
konfliktů. Tito poradci zaváděli své metody těžby spočívající v nahrazení mechanizace 
velkým počtem horníků a naprostým ignorováním bezpečnostních předpisů. 
 
To vedlo k neefektivní těžbě, zmařeným investicím, poškozenému zdraví horníků a 
ztrátách na životech. 
Důraz na objem a rychlost těžby vytvářel velký tlak na pracovní síly, jejichž počet byl 
v počátku absolutně nedostatečný.  
 
 
 
 
 
  
11 Kaplan K., Pacl V. :  Tajný prostor Jáchymov, ACTYS České Budějovice 1993 
12 Staněk V. : Náš uran – fámy a pravdy. Studie z dějin hornictví, NTM Praha 1993 
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O pozdvižení se na první schůzi pléna OSN v Londýně dne 17.1.1946 postaral náš 
ministr zahraničí Jan Masaryk, který ve svém projevu na této schůzi navrhnul celkovou 
kontrolu zbrojního průmyslu ve světě a řekl:  
 
„Válkám by měla být učiněna přítrž dozorem nad všemi válečnými prostředky, ať jsou 
to prostředky fyzikální, chemické, biologické, psychologické nebo sociologické. 
Zbrojařský průmysl i s posledními ničivými vynálezy nutno dát pod kontrolu Spojených 
národů.“  
 
Vyslovil naději, že ani částečky našeho uranu nebude nikdy použito pro ničení a zkázu, 
že naše radium bude mít opačné poslání – zvyšovat životní úroveň a život s pocitem 
většího bezpečí. Tuto pasáž ukončil slovy:  
„Tomu bychom chtěli věnovat své doly na radium a prosíme vás, abyste nám v tom 
pomohli.“ 
 
Tímto jeho návrhem byli Fierlinger a Gottwald zděšeni a Fierlinger Masarykovi sdělil, 
že se vláda obává nepříjemných politických důsledků, načež Masaryk nabídl svou 
rezignaci na vedení delegace. Vedoucím delegace se poté stal Ripka. 
 
V souladu se smlouvou byl k 1.lednu 1946 založen národní podnik Jáchymovské doly 
pod vedením ředitele ing. Bohuslava Hegnera, který se stal později v roce 1949 obětí 
vykonstruovaného procesu na základě akce „Budování“, uskutečněné útvarem SNB 
Jeřáb. Bohuslav Hegner byl odsouzen a propuštěn z vězení až v roce 1960. 13 
 
 
 
 

3. Nástroje totality 
 

 
Po únorovém převratu v roce 1948 se politický vývoj ubíral cestou zostřování 
perzekuce vůči všem osobám nepohodlným novému režimu. 
Hlavním nositelem vládní a výkonné moci byla podle Ústavy i po únoru 1948 vláda. Šlo 
však čistě o formalitu. Ve skutečnosti jím byl Ústřední výbor Komunistické strany 
Československa - ÚV KSČ a jeho první tajemník.  
 
Po tomto komunistickém převratu začalo Československo procházet zásadními 
změnami. 
 
Je budován nový politický a ekonomický řád, jehož nedílnou součástí je diktatura jedné 
strany a jejího aparátu. Na svou ochranu si komunistický režim vytváří kodexy norem, 
které měly za úkol tento nově budovaný systém bránit a dále posilovat moc strany. 
Zákony, podle nichž komunistická moc postupovala, je možno považovat za základní 
nástroje sloužící k boji s „třídními nepřáteli“. 
 
 
 
13 Bártík F. : Tábor Vojna, Vyšehrad 2008, str. 15 
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3.1. Zákon č. 231/48 Sb. na ochranu lidově demokratické    
                republiky 
 
 
V rámci tzv. právnické dvouletky 1948–1950 následovala reorganizace právního řádu 
podle sovětského vzoru, kdy zákonné normy měly za cíl upevnit moc komunistické 
strany a vyjádřit podřízenost práva politickému zájmu držitelů vládní moci. 
 
Zákon č. 231/48 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky vstoupil v platnost dne 
6. října 1948. 
 
Týkal se trestných činů proti státu – velezrady, sdružování proti státu, pobuřování proti 
republice a hanobení republiky, trestných činů proti vnější bezpečnosti státu: 
 
vyzvědačství, nedbalého uchovávání státního tajemství, ohrožení obrany republiky, 
válečného škůdnictví, válečné zrady, nedovoleného zpravodajství, účasti a nadržování 
při vojenském zločinu nebo přečinu. 
 
Dále trestných činů proti vnitřní bezpečnosti státu:  
 
útoků na život, násilí a tělesného poškození ústavních činitelů a spolčení k těmto 
útokům, osobování si pravomoci ústavních činitelů, vzbouření, násilí na veřejných 
sborech, ublížení na cti prezidentu republiky, hanobení některých ústavních činitelů, 
podpory a propagace fašismu a podobných hnutí, popuzování, hanobení národa nebo 
rasy, zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce, nedovoleného ozbrojování, 
šíření poplašné zprávy, podněcování k trestnému činu a k neplnění zákonných 
povinností, schvalování trestného činu, nepřekažení nebo neoznámení trestného činu, 
sabotáže a ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti. 
 
A konečně trestných činů proti mezinárodním vztahům:  
 
prorady, neoprávněného opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu, 
poškozování zájmu republiky v cizině, hanobení spojeneckého státu a podněcování 
k útočné válce.  
 
Jedná se o trestné činy pro padesátá léta a vůbec celé období totality pravděpodobně 
nejčastější. 
  
Trest smrti oběšením pak zákon stanovil za činy označené jako: velezrada spáchaná 
vojenskými či jinými ozbrojenými akcemi ohrožujícími tzv. lidově-demokratické 
zřízení, nebo za zvláště přitěžujících okolností - zejména organizování branných sil či 
shromažďování zbraní.  
 
Za sdružování proti státu, za vyzvědačství, schvalování trestného činu a jinou protistátní 
činnost vymezil sazbu od 5 do 20 let, případně doživotí. Součástí rozsudku byla vždy 
konfiskace majetku, což umožňoval smutně proslulý § 48 a ztráta občanských práv.  
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Trestněprávní úprava v zákoně z roku 1948 trestala čin vyzvědačství trestem smrti či 
těžkým žalářem až na doživotí, státní tajemství bylo vymezeno bezbřehou definicí: 
 
"Státním tajemstvím se rozumí skutečnost, opatření nebo předmět, jež vláda tají v 
důležitém zájmu republiky, zejména v zájmu politickém, vojenském nebo hospodářském, 
nebo jež v takovém zájmu mají zůstati utajeny před cizí mocí nebo před cizími činiteli." 
(§ 5 odst. 3 zákona).  
 
Kromě vyzvědačství bylo státní tajemství objektem skutkové podstaty trestných činů 
nedbalého uchovávání státního tajemství a ohrožení obrany republiky. 
 
Stejně tvrdou ochranu státnímu tajemství obsahoval trestní zákoník připravený v roce 
19508, přičemž zde bylo státní tajemství definováno: 
 
"Státním tajemstvím se rozumí vše, co v důležitém zájmu republiky, zejména v zájmu 
politickém, vojenském nebo hospodářském, má zůstat utajeno před nepovolanými 
osobami" 
(§ 75 odst. 6). 
 
Ochrana státního tajemství se děla pomocí skutkové podstaty trestného činu 
vyzvědačství (§ 86) a ohrožení státního tajemství (§88), za které bylo možné uložit až 
trest smrti. 
 
Společně s tímto zákonem byl přijat dne 6. října 1948 i Zákon č. 232/48 Sb. o státním 
soudu, jenž měl příslušnost rozhodovat o trestných činech dle: 
 
 
§17 Příslušnost státního soudu. 
 

1) Státnímu soudu náleží konati řízení a rozhodovati o těchto činech trestných 
podle zákona ze dne 6. Října 1948, č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické 
republiky: 
 
 
a) o zločinech, stanoví-li na ně zákon trest smrti nebo trest na svobodě delší 

deseti let, 
 

b) o jiných zločinech nebo přečinech, navrhne-li veřejný žalobce (§12) 
projednání věci před státním soudem, bylo-li však o činu zahájeno řízení u 
soudu jinak příslušného, lze takový návrh učinit jen, dokud se soud 
neodebere k usnášení o rozsudku. 
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3.2. Zákon č. 247/48 Sb. o táborech nucené práce 
 

Ze Směrnice Ministerstva vnitra č.j. 6497/010-1349 pro využití TNP z 8. srpna 1949: 

 
Myšlenka zříditi v Československu TNP vznikla minulého roku po sletu. Tehdy se 
ukázalo, že reakce a zbytky kapitalistické třídy v Československu se vzpamatovávají ze 
zdrcujícího úderu, který jim byl zasazen událostmi r. 1948 a že se pokouší o znovudobytí 
ztracených posic nebo aspoň o poškozování socialistické výstavby. Sletové události 
ukázaly nástup reakce velmi jasně. K tomu se přidružilo zjištění, že pracující lid a v jeho 
čele dělnická třída těžce nesli skutečnost, že zbytky buržoasie pokračováním v 
rozmařilém a zahálčivém životě provokují po únoru mnohokrát znásobené úsilí 
pracujících o přebudování republiky v republiku socialistickou. Tyto skutečnosti 
vyvolaly v masách pracujícího lidu potřebu a živelný tlak k postižení třídního nepřítele, 
jehož by se dosáhlo tím, že by byl nucen povinně se zúčastnit buď dobrovolně nebo pod 
nátlakem hospodářské výstavby. Na základě uvedeného bylo přikročeno k vydání 
zákona o zřízení TNP. 
Z politického hlediska je nutné postihnout zařazením především hlavní představitele 
kapitalistické třídy, kteří nám zde po únoru zůstali, aniž by se zařadili do socialistické 
výstavby. Jsou to především velkoprůmyslníci, továrníci, velkoakcionáři, býv. bankéři, 
velkoobchodníci, býv. bankovní ředitelé, býv. kapitalističtí představitelé svobodných 
povolání, /jako stavitelé, advokáti a pod./ a býv. velkostatkáři od 50 do 250 ha. V tomto 
směru bude nám hlavní pomůckou získaný seznam milionářů, obsahující 16 tisíc jmen. 
Za druhé: nutno postihnout naše hlavní politické protivníky, kterými podle naší 
zkušenosti jsou: a/ poúnoroví propuštěnci ze státního aparátu, ať již vojáci, příslušníci 
bezpečnosti, nebo úředníci, dále t.zv. poškozenci, kterými jsou advokáti zbavení práva 
vykonávat praksi, různí ředitelé, drobní podnikatelé a veřejní činitelé, kteří v důsledku 
únorové čistky a prohloubení socialisačních opatření byli zbaveni svých blahobytných 
posic a jsou naplněni zavilou nenávistí vůči všemu socialistickému. 
Za třetí: nutno vyhledat, prošetřit a postihnout staré politické činitelé za prvé republiky, 
ať již to jsou poslanci, senátoři, političtí tajemníci a významní činitelé agrární strany, 
nebo strany živnostenské, národně demokratické, NOF, ligy nebo Národního 
sjednocení. K nim přidružují se reakční političtí činitelé z doby okupace a to především 
funkcionáři a významnější činitelé Národního souručenství, Vlajky, Kuratoria a jiných 
menších fašistických hnutí. 
Za čtvrté: pak nutno prošetřit dnešní postoj a dnešní společenské zařazení se všech 
význačnějších politických činitelů z doby od r. 1945 do února 1948. Myslíme tím 
především na představitele a vyšší funkcionáře strany národně socialistické, 
demokratické a pravice sociální demokracie. Odsun vyhledaných osob do pracovního 
tábora po náležitém prošetření bude se tak jako dosud řídit ustanovením zákona o TNP 
č.247 ze dne 25. 10. 1948, to znamená, že nadále budou určovat do TNP podle zákona 
zřízené trojky v krajských městech. Návrh však bude jim dodávat především STb i když 
dosavadní prakse /návrh přes bezpečnostního referenta ONV/ bude používán jako 
vedlejší kolej i nadále. Jsme přesvědčeni, že intensivním prováděním těchto směrnic 
postihneme opravdu osoby, které z třídního hlediska jsou rozhodnými nepřáteli 
pracujícího lidu a lidově demokratického zřízení, a tím preventivně odstraníme a 
zneškodníme tisíce lidí, kdykoliv ochotných vpadnout v záda pracujícímu lidu. Tím 
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usnadníme boj STb složky s aktivním třídním nepřítelem, neboť zařazování do TNP 
projevuje se jako odstrašující prostředek proti mnohým, kteří zatím neváhali 
zúčastňovati se nejrůznějších protistátních akcí. Zásadou nám bude sloužit k 
postihování nejen lidí, kteří se dosud nezařadili do pracovního úsilí, také těch, kteří si 
jen pro formu opatřili krycí zaměstnání, žijí však z nastřádaného kapitálu a volného 
času používají k protistátním agitacím. 
 
 
Následující zasedání předsednictva ÚV KSČ proběhlo pak 9. září 1948. Na jednání bylo 
rozhodnuto o nastolení ostrého kurzu proti reakci. To zahrnovalo vybudování táborů 
nucených prací a pozatýkání nepohodlných občanů, nekomunistických důstojníků a 
reakčních politiků. 
Aby mohly být splněny úkoly vyplývající ze zářijového zasedání ÚV KSČ, muselo být 
vyhledávání nepřátel urychleno. 
 
Odpůrců nového režimu se týkal hlavně zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce. 
Do TNP měly být umístěny osoby odsouzené dle zákona č. 231/1948 Sb. Tento zákon 
hrubě v rozporu s platnou ústavou (čl. 138 odst.1), poskytl možnost obejít soudnictví a 
odeslat nepřátele režimu do TNP bez rozsudku, pouze rozhodnutím tříčlenných komisí, 
jmenovaných krajskými národními výbory 
. 
Zákon č. 247/48 Sb. přijalo Národní shromáždění ČSR dne 25. října 1948.  
 
Tento zákon rozděloval osoby přikázané do TNP do tří kategorií 14: 
 
 
První kategorie dle § 2 odst. 1a – kategorie, kde přikazovací komise rozhodovala o 
samotném zařazení do tábora a o délce pobytu. Týkala se osob vyhýbajících se práci 
nebo ohrožujících výstavbu lidově demokratického zřízení. Do této kategorie spadali 
tuláci, absentéři, prostitutky, statkáři, šmelináři stejně jako odpůrci režimu. 
 
Druhou kategorii dle § 2 odst. 1b tvořily osoby právoplatně odsouzené soudem pro 
některý z činů dle těchto zákonů: 
 

a) Zákon č. 231/48 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky 
b) Zákon č. 15/47 Sb. o stíhání černého obchodu a podobných pletichách 
c) Zákon č. 27/47 Sb. o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu 
d) Zákon č. 165/46 Sb. o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků 

a podniků pod národní správou 
 

Tyto osoby odsouzené na základě uvedených zákonů si nejprve odpykaly svůj trest a 
následně byly zařazeny k další převýchově do TNP. O délce pobytu v TNP rozhodovaly 
komise. 
 
 
 
 
14 Borák M., Janák D. : Tábory nucené práce v ČSR 1948 – 1954, Praha1996 
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Třetí kategorii zařazovaných osob dle § 2 odst. 2 byly osoby, které se dopustily 
správních přestupků a u kterých bylo rozhodnuto, že si svůj trest na svobodě delší než 
tři měsíce odpykají místo v donucovací pracovně v TNP. 
 
Vrcholem kodifikačního úsilí ve směru trestní represe pak následně byl zákon č. 
86/1950 Sb., trestní zákon, který představoval splnění úkolu zadaného IX. sjezdem 
KSČ.  
 
Smysl uvedeného kodexu lze nalézt v jeho zaměření proti odpůrcům komunistické 
moci, vyjádřeného tehdejším ministrem spravedlnosti Štefanem Raisem:  
 
,,Nový trestní zákoník je ostrou a nikdy neselhávající zbraní v boji proti všem pokusům 
třídního nepřítele rušit naši pokojnou cestu budování socialismu v naší zemi.“  
 
 
 

4. TNP u uranových dolů v ČSR v letech 1948 – 1951  
 

 
Tábory nucené práce jako specifický druh masové mimosoudní perzekuce skupin 
obyvatelstva z důvodů politických, náboženských, sociálních, národnostních a 
rasových, charakterizovaly nastupující totalitu ČSR. 
 
Jejich zavedení v poúnorové ČSR na konci roku 1948 mělo celou řadu příčin 
politických i ekonomických. Na základě zkušeností s poválečnými koncentračními 
tábory pro Němce a kolaboranty, hodlali představitelé komunistické moci co nejrychleji 
internovat osoby pro nový režim nepohodlné a nebezpečné. 
 
Další roli zde hrálo opojení mocí, tak příznačné pro všechny nastupující diktatury, které 
se projevilo ve vystupňované třídní nenávisti a mstou vůči bývalým politickým 
partnerům. 
 
Vedle těchto politických příčin se uplatnily i příčiny ekonomické, neboť po odsunu 
Němců vznikl nedostatek pracovních sil převážně v dolech a hutích, které měly v té 
době klíčový význam pro přestavbu průmyslu ČSR. 
 
Tlak podniků na levné pracovní síly spolupůsobil při zřizování táborů nucené práce po 
vzoru sovětských gulagů. Původní záměr byl zřídit tábory pro asi 30 000 chovanců, 
v nichž by se vystřídalo na sto tisíc osob. Tento záměr, stejně jako tzv. akce T – 43, 
která měla postihnout 150 000 politických odpůrců režimu, se však neuskutečnil. 
 
První mimosoudní postihy politicky nespolehlivých osob a jejich nucené zařazení do 
pracovních útvarů se realizovaly na Slovensku. Po přijetí zákona č. 247/48 Sb. z 25. 
října 1948 se pak zavedly tábory nucené práce do celé republiky.  
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Přikazovací komise ustanovené z komunistických kádrů u KNV přikazovaly do táborů 
nucené práce osoby, které jim na základě návrhů závodních rad, akčních výborů NF, 
správních a bezpečnostních orgánů a udání občanů, navrhovali k zařazení do TNP 
bezpečnostní referenti okresních a krajských NV.  
 
Tyto komise zařazovaly do táborů i osoby odsouzené na základě zákonů na ochranu 
lidově demokratické republiky, ochranu pětiletého plánu a národních podniků, a také 
osoby, které si odpykaly řádný soudem uložený trest. 
 
Na základě trestů za správní přestupky byly do TNP přikazovány osoby, které si měly 
svůj trest odpykat v TNP místo v donucovací pracovně. 
 
O pobytu v táborech nucené práce se nesmělo mluvit jako o trestu, neboť oficiálně se 
mělo jednat o „převýchovu“. Proto se místo rozsudku používal výraz výměr, místo 
vězení pobyt, místo vězeň chovanec. 
 
Dělnické kádry, se tak jako členové přikazovacích komisí, staly v roli samozvaných 
soudců spolutvůrci práva, přesně v souladu s dobovou poučkou, že lidové orgány 
spoluvytvářejí právo, což z hlediska komunistické ideologie ospravedlňovalo politickou 
diskriminaci odpůrců režimu a vybraných nepohodlných osob. 
 
Rozhodnutí komisí byla postavena na zcela nedostatečných důkazech, byly porušovány 
zásady odvolacího řízení, komise rozhodovaly na základě svého přesvědčení a 
subjektivního hodnocení. 15 

 
 
 

4.1. Zařazovací komise pro TNP 
 

 
Zařazovací nebo též přikazovací komise byly ustaveny a jejich pravomoci vymezeny 
dle §3 zákona o TNP. 
U osob soudně netrestaných rozhodovaly tyto komise jak o zařazení do tábora nucených 
prací, tak i o délce trvání výměru od 3 měsíců do 2 let. 
 
U osob, které si odseděly soudem stanovený trest pouze o délce pobytu v TNP. Na 
základě §4 zákona o TNP pak tyto komise rozhodovaly i o vedlejších opatřeních, jako 
byl zákaz pobytu v určitém okrsku po propuštění z TNP, vyklizení bytu přikázaných 
osob, národní správa živnostenského podniku nebo majetku těchto osob nebo odnětí 
živnostenského oprávnění osobám přikázaným do tábora nucených prací. 
 
K naplnění záměru akce T-43 vyčištění velkých měst od reakce, měly komise 
rozhodovat i o přesídlení rodinných příslušníků osob zařazených v rámci této akce do 
TNP. Tato akce se nakonec uskutečnila jen v nepatrném rozsahu. 
 
 
 
15 Borák M., Janák D. : Tábory nucené práce v ČSR 1948 – 1954, Praha1996 
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Přikazovací komise byly tříčlenné, ustanovené u krajských národních výborů, které 
jmenovaly jejich členy z řad dělnických a komunistických kádrů. Než KNV zahájily 
činnost, vykonávalo jejich působnost dle §10 zákona o TNP ministerstvo vnitra. 
 
 
Členové komisí skládali po svém jmenování slib, že budou ve všem svém jednání dbát 
jen prospěchu a zájmů lidu. Zasedání komise bylo neveřejné. Jednání se většinou 
účastnil i bezpečnostní referent ONV, jehož návrhy se projednávaly, případně i vyslaný 
zástupce ministerstva vnitra. Pokud to předseda komise považoval za nutné, mohl 
předvolat k výslechu svědky a znalce.  
 
Rozhodnutí bylo platné jen za přítomnosti všech tří členů komise, rozhodovalo se 
většinovým hlasováním. Hlasovalo se bez udání důvodů kladně nebo záporně. Pokud 
komise rozhodla o zařazení dané osoby do TNP, vyhotovila o svém rozhodnutí písemný 
výměr s uvedením výroku, jeho odůvodněním a poučením o opravných prostředcích.  
 
Ve výroku bylo uvedeno na jak dlouho se tato osoba do TNP zařazuje a rozhodnutí o 
vedlejších opatřeních podle §4. 
 
V poučení o opravných prostředcích bylo uvedeno, že proti rozhodnutí komise se lze 
odvolat k ministerstvu vnitra u komise do 15 dnů ode dne doručení výměru, a že toto 
odvolání dle §5 zákona o TNP nemá odkladného účinku. 
 
Výměr se doručoval dané osobě a a bezpečnostnímu referentu ONV, který pak nařídil, 
aby dotyčná osoba byla prostřednictvím SNB dodána do příslušného tábora nucených 
prací. 
 
Kopii výměru dostalo příslušné státní zastupitelství k vyznačení do soudního rejstříku 
trestů, u zaměstnanců dostal kopii okresní úřad ochrany práce, u veřejných zaměstnanců 
příslušný služební úřad. 
 
Komise mohla také povolit odklad nástupu do TNP z důvodů zdravotních, z důvodu 
těhotenství, kojení, vojenské služby, případně u zemědělců po dobu zajištění 
neodkladných zemědělských prací. 
 
Společně se zákonem o TNP byla 17. Listopadu 1948 vydána ministerstvem vnitra 
vyhláška č. 3037 o sídlech a obvodech působnosti komisí rozhodujících o zařazení do 
TNP. Celkem 19 komisím byla přidělena registrační čísla a jejich územní působnost. 
Zřízení komisí trvalo několik měsíců, jako první pak byla zřízena komise č. 1 dne  
2. prosince 1948 s působností pro Prahu a ihned zahájila činnost. 
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Příklady doporučených důvodů, pro které byly přikázány první osoby do TNP: 
 

- stýká se s cizinou 
- sestra je rakouskou státní příslušnicí 
- nemá kladný poměr ke zřízení 
- poslouchá cizí rozhlas 
- nesouhlasil se znárodněním 
- šířil nepravdivé zprávy 
- majitel přepychové vily 
- majitel domu 
- stýká se s reakcionáři 
- hazardní hráč 
- vyhýbá se práci 
- manželka byla proti znárodnění 

 
 
V průběhu roku 1949 začalo být patrné, že se nepodaří splnit plánované zařazení do 
TNP v počtu 30 tisíc osob. Navíc, jak vyplývá ze Situační zprávy o TNP za leden 1949,  
bylo zřejmé: 
  
„že hlavní část zařazených osob je z řad příslušníků pracující třídy, kteří zanedbali svou 
povinnost, neb spáchali určitý poklesek, více méně z politické nevědomosti. Jen 
v ojedinělých případech byly zařazeny osoby reakčního smýšlení, které ovšem nalézají 
mocné zastánce ve všech vrstvách národa.“ 
 
 
V říjnu 1949 proběhla v Praze akce T-43, která měla dodat do TNP velký počet 
chovanců a vyčistit velká města od politický odpůrců. Směrnice STB k výsledkům akce 
T-43 konstatovala, že valná část dodaných osob byla do TNP dodána ne z hlediska 
třídního, ale z hlediska sociálního – opilci, prostitutky, notoričtí lenoši atd., takže zákon 
o TNP místo úlohy zbraně proti kapitalistické třídě plnil spíše úlohu prostředku 
k odstranění asociálních živlů. 
 
Obava z politických důsledků a malá angažovanost stranických funkcionářů 
pokračování této akce zastavily. Do TNP bylo v rámci této akce v Praze přikázáno 778 
osob. Celkem za rok 1949 komise zařadily do TNP v českých zemích 7 131 osob a za 
prvních sedm měsíců roku 1950 4 606 osob. 
K 1. srpnu 1950 byly přikazovací komise zřízené u KNV společně se zákonem č. 
247/48 o táborech nucených prací zrušeny. Hlavními problémy těchto komisí po dobu 
jejich působnosti byl jednak nedostatečný počet přikázaných osob a jednak sociální 
složení těchto osob, kdy do TNP přicházeli místo politických odpůrců hlavně dělníci, 
živnostníci a úředníci. 
 
Tyto problémy a tento celkový neúspěch činnosti komisí byly hlavními důvody 
vedoucími ke zrušení zákona o TNP. 
 
Systém TNP však existoval dále, neboť výroky komisí zůstávaly nadále v platnosti. 
Úlohu komisí převzaly po 1. srpnu 1950 převzaly tzv. trestní komise ONV a KNV, 
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zřízené podle § 90 zákona č. 89/50 Sb. o trestním řízení správním. Způsob dalšího 
přikazování do TNP stanovila vyhláška MNB č. 492 z 1. srpna 1950.  
 
Také nový trestní zákon č. 86/50 Sb. z 12. července 1950 v § 36 stanovil, že osoby, 
které neprokázaly během výkonu trestu, že povedou řádný život pracujícího člověka, 
mohou být po odpykání soudního trestu odnětí svobody umístěny do TNP na 3 měsíce 
až dva roky. 16 
 
 
 

4.2. Tábory nucených prací u uranových dolů 
 

  
Tábory nucených prací (TNP) u uranových dolů zřízené podle zákona č. 247/48 Sb. 
v letech 1949-1951 se nacházely v prostorech Jáchymovska, Horního Slavkovska a 
Příbramska. TNP zřízené  u podniku Jáchymovské doly, pod který spadaly všechny 
uranové doly na Jáchymovsku a Příbramsku, představovaly zvláštní kapitolu historie 
TNP v Československu. 
 
Do táborů mohla být přikázána osoba mezi 18 a 60 rokem věku na základě rozhodnutí 
přikazovacích komisí u KNV na dobu od tří měsíců do dvou let.  
TNP byly zřizovány od 1.10.1949: 
 
 

- Jáchymov Vršek 
- Příbram Vojna 
- Jáchymov Nikolaj 
- Jáchymov Plavno 
- Příbram Brod 

 
 
TNP Jáchymov Vršek byl založen 3.10.1949 a už v říjnu 1949 bylo do něj přikázáno 
238 chovanců, když jeho celková kapacita byla 350 osob. Tábor Příbram Vojna vznikl 
22.11.1949 s kapacitou 400 osob a obsazeností 475 osob k 10.1.1950. 
 
 
V Jáchymovské oblasti byly pak v roce 1950 zřízeny další dva tábory – 1.9. TNP 
Nikolaj a 15.9. TNP Plavno a na Příbramsku vznikl dne 1.7.1950 osamostatněním 
pobočky Příbram Vojna TNP Příbram Brod.  
K 31.12.1950 bylo ve všech pěti „uranových“ TNP celkem 1522 chovanců. 
 
 
 
 
 
 
 
16 Borák M., Janák D. : Tábory nucené práce v ČSR 1948 – 1954, Praha 1996 
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Nejednalo se však o klasické vězeňské zařízení – v táborech byli tzv. chovanci. V TNP 
platil tzv. „Základní táborový řád“: 
 
Úvodní ustanovení k Základnímu táborovému řádu TNP: 
 
 §1 Tábory nucené práce jsou zřizovány a spravovány za tím účelem: 

a) aby v nich byl odpykán trest odnětí svobody, uložený podle par. 12 odst. 3 trestního 
zákona správního č. 88/1950 Sb. v případech, kdy ze způsobu spáchání přestupku je 
zřejmo, že jím byl nebo měl býti projeven nepřátelský postoj k lidově demokratickému 
řádu republiky, nebo k její socialistické výstavbě, 

b) aby v nich byly drženy osoby podle par. 36 trestního zákona soudního č. 86/1950 Sb., 
které za výkonu trestu neprokázaly svou prací a svým chováním polepšení, opravňující k 
naději, že povedou řádný život pracujícího člověka, a které byly do TNP zařazeny 
komisemi krajských soudů podle par. 279 trestního řádu č. 87/1950 Sb., 

c) aby osoby, zařazené v táborech nucené práce ve smyslu par. 12 odst. 3 zák. č. 
88/1950 Sb. a ve smyslu par. 36 zák. č. 86/1950 Sb. byly vychovány k produktivní a 
kolektivní práci jako občanské povinnosti, k dodržování pravidel socialistického soužití 
a aby se po propuštění z tábora včlenily do řad pracujících. 

 
Chovanci těchto pěti „uranových“ táborů byli využíváni hlavně na práci na uranových 
šachtách v podzemí i na povrchu. Dále byli nuceni pracovat na dostavbě táborů, a také 
na výstavbě hornických měst Ostrov nad Ohří a Příbram. 
 
Pracovní podmínky chovanců táborů na šachtách byly doslova nelidské. Neměli 
k dispozici vhodné pracovní ani ochranné pomůcky. V podzemí, kde se brodili vodou, 
pracovali bez gumové obuvi a pogumovaných obleků. 
  
Situaci mnozí chovanci řešili zakoupením ochranných pomůcek z vlastních peněz. 
Pracovní normy byly nastaveny tak, že pro člověka, který nebyl zvyklý na fyzickou 
práci, byly tyto normy nesplnitelné. 
 
Na velmi nízké úrovni byla v táborech i zdravotní péče, kterou zajišťovali táboroví 
lékaři schválení MNB. Všichni noví chovanci procházeli vstupní prohlídkou, byly jim 
stanovena zdravotní kvalifikace a podle té byli pak nasazováni na různé práce. 
Těžce nemocní a dlouhodobě práce neschopní chovanci byli z TNP na návrh lékaře 
propouštěni. 
 
V roce 1951 se v rámci sjednocení systému pracovních táborů pro těžbu uranové rudy 
pod hlavičkou Stanice SVS Ostrov a přeměně TNP na nápravně pracovní tábory – 
vězeňská zařízení, se začaly TNP na Jáchymovsku rušit a jejich chovanci byli 
přemisťováni do táborů na Příbramsku. Posléze se začaly rušit TNP i na Příbramsku. 17 

 

 

 

17 Borák M., Janák D. : Tábory nucené práce v ČSR 1948 – 1954, Praha1996 
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Rušení TNP proběhlo k těmto datům: 
 

- Jáchymov Vršek     25.4.1951 
- Příbram Vojna        20.7.1951 (přeměna na NPT) 
- Jáchymov Nikolaj  15.2.1951 
- Jáchymov Plavno   červen 1951 
- Příbram Brod          20.1.1951   

 
 

TNP byly zpočátku řízeny ministerstvem vnitra, kde se vytvořilo samostatné oddělení 
III/6a, vedené pplk. SNB H. Kuchtou od prosince 1948 do konce září 1949 působil 
centrální orgán TNP jako oddělení BP/10 ministerstva vnitra a řídil TNP v českých 
zemích.  
Dne 1.10.1949 se oddělení BP/10 změnilo ve Správu TNP, působící pod ministerstvem 
vnitra a vedené B. Pokorným. 
 
Při změnách  legislativy o TNP v červenci 1950 se Správa TNP stala součástí 
ministerstva národní bezpečnosti – MNB. V čele oddělení ostrahy byl O. Hromádko, 
velitel zvláštního útvaru SNB Jeřáb, pověřeného od května 1950 ostrahou TNP. 
 
K 1.6.1951 došlo k předání zbytku TNP i části pracovníků vězeňského sektoru MNB 
ministerstvu spravedlnosti, od kterého MNB převzalo vězeňské tábory na Jáchymovsku. 
 
TNP na území Československa existovaly v letech 1948 – 1954 na základě zákona  
č. 247/48 Sb. o táborech nucených prací z 25. října 1948. 
Celkově se odhaduje, že těmito tábory prošlo zhruba 20 000 osob. 
 
 
 

5. NPT u uranových dolů v ČSR v letech 1949 – 1961 
 
 
NPT neboli nápravně pracovní tábory byly další alternativou politické perzekuce 
totalitní mocí politicky nepohodlných a pro režim nepohodlných osob. 
 
V NPT byli umisťováni vězni, odsouzení k mnohaletým trestů odnětí svobody. Političtí 
vězni byli pro těžbu uranu mnohem perspektivnější silou než chovanci v TNP. 
 
Všechny NPT spravovala Stanice SVS Ostrov, ale každý NPT byl zcela samostatnou 
jednotkou, ve které musely být zabezpečeny všechny nezbytné činnosti a služby. 
 
Tábory byly velmi podobné nacistickým koncentrákům.  
 
Tvořily je dřevěné obytné baráky, většinou s deseti cimrami, každá pro dvacet osob a 
vlhké studené samotky a korekce.  
Dále velitelský barák s kancelářemi, sklady, kůlny, kuchyně, kulturní dům. To vše 
obehnáno dvojitým (Vykmanov II trojitým) plotem z ostnatého drátu o výšce 3,5 m a 
2,5 m.  
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Mezi vnějším a vnitřním oplocením byl prostor široký 1,5 m. Vše bylo bedlivě hlídáno 
příslušníky SNB z tzv. špačkáren, což byly 6 m vysoké dřevěné strážní věže.  
 
Oplocení bylo v noci osvětleno světly a strážní měli k dispozici světlice. Z vnitřní strany 
oplocení bylo vyměřeno 6 metrů široké postřelované pásmo vyznačené výstražnými 
tabulkami a zvýrazněné nízkou překážkou z ostnatého drátu.  
 
Vstup vězně do tohoto prostoru znamenal, že strážní mohli proti němu bez vyzvání 
použít střelnou zbraň. Vchody do táborů byly po celý den i noc uzamčeny a zvlášť 
střeženy.  
Ve středu tábora se nacházel "apelplatz". Byla to dlouhá ulice, která s příjezdovou 
cestou tvořila písmeno T. Nejméně třikrát denně se při nástupu na směny nástupiště 
zaplnilo. Vedle těchto pravidelných nástupů ještě existovaly nástupy mimořádné.  
 
Ty trvaly nepřiměřeně dlouho a muklové je považovali za druh trestu. Mimořádné 
nástupy sloužily také k preventivním prohlídkám, které vězni nazývali "filcunk". 
Jednalo se o legálně provozovanou šikanu vězňů. 
  
V období epidemie byl vždy jeden barák vyčleněn jako karanténní. Dále existoval barák 
trestní, kam byli přidělováni neplatiči norem a vězni s drobnými kázeňskými přestupky.  
 
Na baráku byl zostřený režim, snížené dávky a po skončení pracovní směny navíc 
povinné brigády. Opakem byl výlučný barák, kam byli umísťováni úderníci, vzorní 
pracovníci, ti si mohli dopisovat s rodinnou, dostávat balíčky, mít pravidelné návštěvy. 
Získali řadu materiálních výhod, ale většinou ztratili úctu svých spoluvězňů. 18 
 
Vězni nesměli v nočních hodinách opustit své ubikace. Některé tábory byly přímo 
v místě uranového dolu jako byl tábor Bytíz a tábory Eliáš I a II, do jiných museli vězni 
docházet, v některých táborech byly pro to vybudovány speciální koridory. 
 
Při práci v dolech nebyli vězni střeženi přímo, ale vnitřní ostraha se soustředila na 
střežení východů z dolů a pravidelné kontroly počtů vězňů. 
 
Vězni žili v táborech ve stísněných podmínkách. Ubikace byly většinou přeplněné, bez 
základního vybavení, přičemž v táborech neexistovalo odpovídající sociální zařízení. 
Téměř všechny tábory se potýkaly s nedostatkem vody, která stěží pokrývala základní 
životní potřeby.  
 
Běžné byly případy, kdy se spodní prádlo měnilo místo stanoveného termínu 14 dní až 
po 5-6 týdnech. 
 
Stravování bylo v NPT obecně na horší úrovni než v táborech nucené práce, a navíc se 
denní stravovací dávky odstupňovaly u jednotlivých vězňů podle toho, jak plnili 
pracovní normy. S ohledem na těžké pracovní podmínky v uranových dolech však byla 
strava vydatnější, než v jiných československých věznicích. 
 
 
18 Vězeňská služba ČR, www.vscr.cz 
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Lékařskou péči zabezpečovali převážně lékaři z řad odsouzených. Obdobně jako 
v jiných věznicích se potýkali při poskytování lékařské péče s neerudovanými názory 
příslušníků SNB. 
 
Velitelství SVS opakovaně upozorňovalo na závažné nedostatky v ubytování a ostatních 
podmínek v táborech, protože v důsledku vedly k nekázni vězňů, ale vedení n.p. 
Jáchymovské doly komentovalo situaci slovy: „že nebudou pro vězně stavět sanatoria“.  

 
Přitom se v dohodě mezi ministerstvem spravedlnosti a podnikem Jáchymovské doly 
z 21.10.1949 zavázaly: „ že dá k dispozici, vybaví a bude udržovat tábory pro vězně 
podle pokynů velitele stanice SVS Ostrov“. 19 

 
 
Vedení Jáchymovských dolů se prioritně zajímalo především o samotné zabezpečení 
těžby rudy, přičemž neustále vyvíjelo tlak na ministerstvo vnitra a ministerstvo 
spravedlnosti, aby bylo do táborů zařazováno co nejvíce vězňů s dlouhými tresty a tito 
byli co nejrychleji nasazeni na těžbu rudy do dolů.  
 
Vězňové měli být teoreticky odměňováni za práci jako civilní zaměstnanci, ale realita 
byla jiná. Podle vyjádření pplk. JUDr. M. Klosse za celý rok 1949 podnik Jáchymovské 
doly vůbec nezaplatil za práci vězňů, přičemž dlužnou část doplatil až po urgenci dne 
30.1.1950. 
 
  
Výkony vězňů byly často zachycovány odhadem, připisovány civilním pracovníkům 
nebo případně byly vězněm za výhody přenechány „civilům“. 
 
I heslo nad vstupní bránou táborů bylo podezřele podobné tomu německému: „Arbeit 
macht frei“. Nedobrovolné horníky při návratu z dolů vítal nápis: „Prací ke svobodě!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Bártík F. : Tábor Vojna, Vyšehrad 2008 
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Část NPT vznikla z bývalých zajateckých táborů, část přeměnou TNP a část byla nově 
zbudována: 20 
 
Tábor Krycí označení Zřízen Zrušen 

 
Ústřední D 4. 2. 1950 12. 12. 1954 
Bratrství M 21. 2. 1950 12. 6. 1954 
Vykmanov I C 1. 3. 1949         - 
Vykmanov II L do února 1951 26. 5. 1956 
Svornost K 4. 12. 1949 29. 10. 1954 
Mariánská B 4. 6. 1949 1. 4. 1960 
Rovnost P 19. 9. 1949 1. 6. 1961 
Nikolaj A listopad 1951 1. 7. 1958 
Eliáš I N 29. 7. 1949 koncem roku 1951 
Eliáš II N 8. 12. 1950 1. 4. 1959 
Vršek - Barbora E srpen 1951 30. 3. 1957 
Prokop T 2. 7. 1949 14. 5. 1955 
Ležnice O 26. 1. 1950 22. 8. 1955 
Svatopluk V duben 1951 14. 5. 1955 
XII X září 1951 9. 8. 1954 
Vojna U asi koncem září 1951 1. 6. 1961 
Bytíz Z květen 1953        - 
      

 
Rušení táborů souviselo s ukončením těžby uranu na jednotlivých ložiscích, které 
začalo na Slavkovsku, poté na Jáchymovsku a nakonec na Příbramsku. 
 
 
Vývoj nápravně pracovních táborů u uranových dolů se dá rozdělit do tří historických 
etap: 
 

1) 1.3.1949 – 1.7.1951 
2) 1.7.1951 – 1.11.1954 
3) 1.11.1954 – 1.6.1961 

 
 První období NPT začíná 1.3.1949, kdy byl zřízen na základě dohody ministerstva 
spravedlnosti a Jáchymovskými doly n.p., odloučený pracovní útvar vězňů, spadající 
pod trestný ústav pro muže Plzeň Bory. Tento se nacházel v táboře Vykmanov a na 
počátku jej tvořilo 209 vězňů. 
 
Dne 15.6.1949 vznikla samostatná Stanice SVS Ostrov, podléhající přímo ministerstvu 
spravedlnosti – Velitelství SVS Praha. Velitelem stanice byl jmenován František 
Záhrobský, který velel 11 příslušníkům SVS. 
 
 
 
 
20 Bártík F. : Tábor Vojna, Vyšehrad 2008, str. 40 
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K 19.11.1949 bylo v NPT Vykmanov, Mariánská, Rovnost, Eliáš a Prokop umístěno již 
3 512 vězňů. V rámci dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a podnikem JD byli do 
táborů přiděleni sovětští instruktoři, kteří měli zkušenosti s tábory německých 
válečných zajatců.  
 
 
Jejich činnost se nesetkala u příslušníků SVS s pozitivním ohlasem – např. velitelství 
SVS vydalo příkaz ke sledování činnosti sovětských instruktorů. 
 
Podnik Jáchymovské doly byl nakonec: nucen sovětské instruktory odvolat, aby 
nenastaly vážnější případy, které by mohly narušit dobrý vztah k sovětským občanům a 
spolupráci s nimi. 21 
 
Počáteční období Stanice SVS Ostrov (březen 1949 až srpen 1951) se jeví jako období 
nedostatečné komunikace a vyjasňování si pravomocí mezi Jáchymovskými doly a 
ministerstvem spravedlnosti, které nakonec vyvrcholilo procesem Martínek a spol. 
 
Karel Martínek byl vysoký úředník ministerstva spravedlnosti, který zodpovídal za akci 
„Ostrov“. Spolu s ním byl v procesu za „porušování socialistické zákonnosti“ odsouzen 
František Záhrobský, velitel Stanice SVS Ostrov, a další velitelé a funkcionáři 
z jednotlivých táborů.  
 
Tento proces byl záminkou k vyšachování ministerstva spravedlnosti z akce „Ostrov“. 
Z pohledu vězňů se jednalo o poměrně „klidné“ období, ve kterém byl prioritně kladen 
důraz na plnění těžby uranové rudy. Nikdo si nepřál, aby ten který vězeň v táborech 
zbytečně trpěl, jak tomu bylo v pozdějším období.  
 
Prvotní úkol, kterému bylo podřízeno téměř vše, spočíval v tom, aby byl vězeň schopen 
sfárat a vytěžit potřebnou uranovou rudu. 22 
 
Druhé a pro vězně mnohem horší období začalo v roce 1951, kdy tento byl na Stanici 
SVS Ostrov ve znamení velkých změn. K 30.6.1951 bylo ve 12 táborech pod Stanicí 
SVS Ostrov umístěno 9 611 trestanců. 
 
Do poloviny roku 1951 existovala schizofrenní situace, kdy za vnitřní režim tábora 
zodpovídalo ministerstvo spravedlnosti – SVS a vnější ochranu tábora mělo na starosti 
Ministerstvo národní bezpečnosti prostřednictvím útvaru SNB Jeřáb. 
 
Tato situace skončila  dne 1.7.1951, kdy tábory přešly pod MNB. Právě v této době 
začalo pro vězně pracující na uranu to nejhorší období plné strádání, ponižování, 
trápení, mučení a absolutní degradace osobnosti, které se lišilo tábor od tábora 
v závislosti na období a veliteli tábora.  
 
 
 
 
 
21 Bártík F. : Tábor Vojna, Vyšehrad 2008 
22 Tamtéž 
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Úryvek z knihy Karla Pecky Motáky nezvěstnému str.226: 
 
„Paleček byl proslulý velitel. Malý postavou, velký činy, vždy s lehkým úsměvem ve 
tváři, když se vydal na obchůzku tábora, svíral v pěsti svazek klíčů. Vězňové kameněli 
v pozoru, pokud se jim nepodařilo někam zalézt, když je míjel. A Paleček usměvavě kývl 
na prásknutí čepicí o stehno. A pak neočekávaně, nevypočitatelně a stále v dobrém 
rozmaru udeřil, přitom otevřel pěst a obtiskl některému z vězňů klíče do tváře, aby 
s neměnným výrazem pokračoval k další, libovolně vybrané oběti.  
 
Lichotilo mu, že je považován za intelektuála, zval si do kanceláře k diskusím vynikající 
mukly a projevoval slušnou znalost marxismu i beletrie. Láďa Babiak podobnou debatu 
absolvoval, když na Rovnosti promítali jeho film. Jednou Palečka oponent znechutil. 
Vyšel si s ním na procházku ven z tábora. V první zatáčce za bránou ho zastřelil podle 
klasického vzoru, na útěku, když mu předtím zahodil čapku do lesa a přikázal aportovat.  
 
Zastřelil další dva vězně přímo v šachtě. Na čtvrtém patře, dvě stě metrů pod zemí. Pro 
přípravu k útěku. Ten člověk musel strašlivě nenávidět. A možná, že pociťoval jako 
křivdu, když byl z Rovnosti přeložen na Nikolaj, menší zastrčený tábor v ústraní.“ 
 
Druhé období NPT pak končí na podzim roku 1954, kdy přebírá ostrahu táborů Vnitřní 
stráž ministerstva vnitra a poměry v NPT se částečně uklidňují.  
 
Organizace a uspořádání vězeňských zařízení Stanice SVS v Ostrově v obdobích 1949 – 
1954 a 1955 – 1962 je dobře patrná z rekonstrukce z archivu ing. Vlastimila Staňka viz. 
Příloha č.1. 
 
Třetí období NPT v letech 1954 – 1961 se vyznačovalo tím, že vnější ochranu táborů 
měla na starosti Vnitřní stráž MV, která nahradila zrušený útvar SNB Jeřáb, a za vnitřní 
chod táborů bylo zodpovědné ministerstvo spravedlnosti. Potřeba vzniku VS MV byla 
zdůvodněna takto: 
 
Vzrostla potřeba ochrany československé ekonomiky před činností třídního nepřítele, 
agentů cizích rozvědek a diverzních skupin. Stále náročnější úkoly ochrany OZD – 
objektů zvláštní důležitosti, nemohl zajistit Sbor národní bezpečnosti, ani závodní stráž 
a tato ochrana ve své podstatě nepříslušela ani ČSLA. 
 
Pohotovostní jednotky VS MV byly určeny ke spolupráci se součástmi StB 
v pronásledování agentů cizích mocností, likvidací diverzních skupin a stíhání 
uprchlých trestanců. Od podzimu 1954 střežila i NPT u uranových dolů, konkrétně to 
byla 6. brigáda VS MV. 
 
Toto období se celkově vyznačovalo jistým uvolněním poměrů v nápravně pracovních 
táborech.  
Zcela jiná etapa historie nasazení vězňů při dobývání uranu pak nastala po 1.6.1961, 
kdy byl funkční už pouze tábor Bytíz a vězni byli v něm využívání pro těžbu uranu až 
do roku 1986. 21 
 
21 Bártík F. : Tábor Vojna, Vyšehrad 2008 
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5.1. Nápravně pracovní tábory na Příbramsku 
 
 

5.1.1. Tábor Vojna 
 
 
Uprostřed lesů, 5 km jihovýchodně od Příbrami, v místě výskytu uranové rudy, byl 
nejdříve v letech 1947 – 1948 vybudován německými válečnými zajatci pracovní tábor. 
Pojmenování dostal podle nedalekého vrchu Vojna, na jehož úpatí se nachází. 
 
Od roku 1948 zde postupně vznikl největší tábor nucených prací v oblasti těžby uranu 
v Československu. K 3.5.1951 zde bylo 761 chovanců. Byli využíváni k plnění úkolů 
v rámci těžby uranové rudy i k zajišťování chodu lágru včetně jeho další výstavby. 
Ostrahu areálu vykonávala od května 1950 samostatná rota speciálního útvaru Sboru 
národní bezpečnosti s názvem Jeřáb III. 
 
Reorganizací byl v roce 1951 tábor nucených prací Vojna přeměněn na nápravně 
pracovní tábor Vojna s označením NPT – U, což bylo vězeňské zařízení. Na Vojnu byli 
umisťováni nejnebezpečnější zločinci, tedy lidé z řad stoupenců demokracie odsouzení 
ve vykonstruovaných procesech na 10 a více let podle zákona č. 231/48 Sb. na ochranu 
lidově demokratické republiky a zákona č. 86/50 Sb. 
 
Spolu s nimi zde vykonávali trest také vězni kriminální, retribuční a odsouzení za tzv. 
černý obchod. 
 
Ze záznamů Centrálního archivu Vězeňské služby ČR v Praze vyplývá, že v NPT Vojna 
bylo umístěno:  
 
1.9.1952           719 vězňů 
1.3.1953           964 vězňů 
1.7.1956        1 517 vězňů 
 
K 1.7.1956 byl tábor Vojna předán z působnosti vězeňského zařízení  Stanice SVS 
Ostrov pod sféru Krajské správy ministerstva vnitra v Praze. 
Vzhledem k podmínkám, které v táboře Vojna panovaly, organizovali odsouzení 
pokusy o útěk, vesměs neúspěšně. Byly organizovány i protestní akce, známá je 
hladovka vězňů na táboře Vojna v červenci 1955, která skončila 11 rozsudky za 
velezradu a pobuřování, s tresty v rozmezí od 4 do 12 let. 
 
Korunním svědkem při vyšetřování tohoto případu se stal retribuční vězeň Pampl, za 
okupace příslušník nacistického sicherheitsdienstu, který organizátory akce z řad 
politických vězňů prozradil státní bezpečnosti. Po pěti letech se dostal za vzorné 
chování na svobodu, naopak poslední z iniciátorů hladovky byl na svobodu propuštěn 
až na amnestii v roce 1968. 
 
Zvlášť hořkou ironií osudu je skutečnost, že se zde objevili mnozí hrdinové 
protifašistického odboje a spolu s nimi i jejich nedávní protivníci, hitlerovští váleční 
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zločinci, příslušníci bývalého nacistického aparátu, kolaboranti a zrádci, které v 
nejednom případě vedení tábora záměrně dosazovalo na místa kápů mezi potrestanými.  
 
A s těmito vězni museli strádat dlouhá léta lidé zcela nevinní, hrdinové z bojů proti 
fašismu jako byli například váleční piloti gen. František Chábera, legendární 
československý válečný stíhač ze západní i východní fronty nebo hrdina bitvy o Británii 
plk. in memoriam Sylvestr Müller. 
  
V souvislosti s úbytkem vězňů po amnestii v roce 1960 a vzhledem k tomu, že uranové 
ložisko bylo vytěženo, byl nápravně pracovní tábor Vojna k 1.červnu 1961 zrušen. 
Zbylí vězni byli převedeni do nedalekého NPT Bytíz.  
 
Areál Vojny využívala v letech 1961 – 2000 armáda ČR. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední lokalitu, kde se zachovaly autentické vězeňské 
objekty z této doby komunistické perzekuce, rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 609 
z 16.6.1999 vybudovat zde památník jako pietní místo připomínající utrpení občanů 
v době komunistické zvůle a toto své rozhodnutí potvrdila i usnesením č. 264 
z 15.3.2000. 
 
Realizace částečné rekonstrukce byla spojena s vybudováním tematické expozice 
v areálu Památníku Vojna, jako pobočky Hornického muzea  Příbram, na které se 
podílelo také Muzeum III. Odboje Příbram a Konfederace politických vězňů ČR. 
Z 16 historicky nejdůležitějších staveb, které se zde dochovaly, je možno navštívit 
budovu velitelství tábora, korekci, bunkr, kulturní dům, ubytovací objekt G a někdejší 
vězeňskou ošetřovnu. 
 
V lednu 2001 byl areál tábora Vojna vyhlášen kulturní památkou a v roce 2005 po 
náročné rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti. 22   

 
Plán tábora Vojna viz. Příloha č. 2 
 
 

5.1.2. Tábor Bytíz 
 

 
V květnu 1953 byl zřízen na Příbramsku nový velký vězeňský tábor s označením "Z", 
situovaný poblíž šachty č. 11 u osady Bytíz.  
Ze statistických údajů Vězeňské služby ČR je patrné, že zde bylo k 25. 12. 1954 
evidováno 1580 odsouzených a o necelé dva roky později k 13. 7. 1956 již 1894, s 
početným zastoupením politických vězňů. 
 
Nápravně pracovní tábor Bytíz byl největším z uranových táborů na území republiky s 
ubytovací kapacitou až 2000 odsouzených. Jeho prvním velitelem byl 20. května 1953 
jmenován Jaroslav Duba, který do té doby vykonával funkci velitele v uranovém táboře 
Vojna na Příbramsku.  
 
22 Hornické muzeum Příbram „Památník Vojna u Příbrami“, www.muzeum-pribram.cz 
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Z původního NPT Bytíz se do dnešních dnů nezachovalo téměř nic. Dne 1. 4. 1962 zde 
v důsledku poddolování došlo k propadu táborové kuchyně spolu se dvěma vězni, kteří 
zahynuli, což mělo za následek zrušení původního samostatného tábora a vystavění 
nového v jeho blízkosti.  
 
Vězeňské zařízení Bytíz střežila do roku 1954 2. rota 4. praporu útvaru SNB Jeřáb. Poté 
převzal ostrahu 4. prapor 6. brigády Vnitřní stráže ministerstva vnitra. Toto vězeňské 
zařízení existuje doposud, i když ve zcela jiných podmínkách. 23    
 
 
I v NPT Bytíz byla vězněna celá řada vynikajících osobností, bojovníků z 2. svět. války: 
 
V roce 1953 se dostal na Bytíz jako politický vězeň někdejší zástupce velitele 1. 
československé samostatné smíšené letecké divize v Sovětském svazu plk. Mikuláš 
Lysický. 
Část z dvanáctiletého trestu si na Bytízu odpykával až do amnestie v roce 1960 
vynikající válečný střelec bombardéru 311. československé peruti R.A.F. z bitvy o 
Atlantik pplk. Pavel Pukančík. 24 
Více než 7 let ze svého doživotního trestu v letech 1953 - 1960 strávil na Bytíze 
dělostřelecký důstojník československých vojenských jednotek za 2. světové války ve 
Francii, Anglii a Sovětském svazu gen. Tomáš Sedláček. 
Spolu s gen. Tomášem Sedláčkem si zde v letech 1956 - 1960 "odseděl" část z 
dvacetiletého trestu gen. Rudolf Pernický, někdejší velitel parašutistické skupiny 
Tungsten vyslané v roce 1944 z Anglie do protektorátu na pomoc domácímu odboji. 
Na Vojně a pak na Bytízu strávil několik let nesvobody po rozsudku k 18 letům žaláře 
plk. Bohumil Zelenka, původem z Příbramska; během 2. světové války důstojník 
přidělený v Londýně exilovému ministru Janu Masarykovi. 
 
Na 25 let byl odsouzen plk. Bohumil Pešta ze Sedlčan vězněný v letech 1953 - 1960 na 
Bytízu. Za 2. světové války velel na Příbramsku jednomu z oddílů partyzánské skupiny 
Smrt fašismu sovětského velitele kpt. Olesinského. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Josef Velfl "Příbram v průběhu staletí.“ 
24 Hornické muzeum Příbram „Památník Vojna u Příbrami“, www.muzeum-pribram.cz 
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5.2. Nápravně pracovní tábory na Jáchymovsku 
 
 
 

 
 
 
 

5.2.1. Vykmanov I (C) 
 

 
Tábor Vykmanov I byl vybudován původně pro účely ministerstva vnitra. Nacházel se 
mezi Ostrovem nad Ohří a Jáchymovem na rovině v polích. První vězni zde byli již 
umístěni 1.3.1949, kdy nebyl ještě dobudován a chybělo základní vybavení. Ve funkci 
velitele tábora se postupně vystřídali strážmistři SVS V. Vavřín, J. Nastoupil a 
strážmistři SNB M. Svoboda a F. Malina. 
 
Jednalo se o vůbec první vybudovaný nápravně pracovní tábor. Političtí vězni sem byli 
zařazováni hned od jeho založení. Zpočátku byli používáni na dobudování tábora a od 
května 1949 zařazováni na práce v uranových dolech.  
Kolem tábora bylo dvojité oplocení z ostnatého drátu, v táboře konali službu čtyři 
příslušníci SVS. K 31.3.1950 zde bylo 519 trestanců. 
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Tábor původně sloužil jako ústřední a nacházelo se v něm velitelství stanice SVS 
Ostrov a ústřední sklady. Po zrušení ústředního tábora, nacházejícího se poblíž dolu 
Bratrství, převzal funkci ústředního tábora Stanice SVS Ostrov opět tábor Vykmanov I. 
 
 
 

5.2.2. Vykmanov II (L) 
 

 
Tábor vznikl v průběhu roku 1949 a zrušen byl dne 26.5.1956. Ve funkcích velitelů se 
tady vystřídali šstržm. SVS J. Mixa a vrchní stržm. SNB M. Píbil. Vykmanov II tzv. 
„Elko“ je řazen mezi tábory s nejhorším režimem, někdy bývá také nazýván táborem 
likvidačním. 
 
Vězňové byli zařazováni na práce na dole Nikolaj, kam chodili hromadně zalesněným 
terénem. Údajně proto, aby bylo zabráněno útěkům, byla každá skupina vězňů omotána 
natěsno lanem, pro což se vžil název „jáchymovský autobus“. 
 
Charakteristickým rysem tohoto tábora úpravna uranové rudy nazývaná „Věž smrti“. 
Trestanci zde pracovali na pracovišti, kde se zpracovávala vytěžená uranová ruda na 
koncentrát. V této věži byly vybudovány mlýny, kde se tato ruda drtila, nakládala do 
barelů a odesílala transporty do Sovětského Svazu, tyto byly střežené tzv. doprovodnou 
četou, která měla ve Vykmanově stanoviště. 
 
Na toto pracoviště byli zařazeni zejména vězni odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí 
svobody za protistátní činnost. Pracoviště bylo z pohledu tehdejší lékařské vědy 
hodnoceno jako vysoce rizikové, neboť odsouzení se pohybovali v prostředí plném 
radioaktivního prachu, kde bylo zjištěno koncentrované gama záření. 
 
Úryvek z knihy Karla Pecky Motáky nezvěstnému, str. 298: 
 
„Nevím, který génius tohle zařízení projektoval, (Věž smrti, pozn. aut.) ale technika to, 
vót, bolšája. Do roury věže se nasype ruda, v každém patře pohání ozubená kole 
ocelové válce, čím nižší patro, tím užší mezera je mezi nimi. V přízemí padá rozemletý 
písek do zásobníku, pod nímž běží pás třasáku. 
Podavači přisunují prázdné barely plniči, ten trhnutím páky uvolní otvor v zásobníku, 
naplní barel a nechá ho setřást. 
Pak pustí barel po páse k víčkaři, který ho zavíčkuje. Adjustovaný barel putuje po 
dalším pásu šikmo vzhůru dírou ve zdi do do budky dispečera, kde je označen šifrou, 
očíslován a započítán. 
Po úpadových kolejkách se skoulí celá partie do volného prostoru skladu, kde je 
naštosována do formace. 
Jedině plniče jsem zahlédl občas s respirátorem, ale jejich filtry se brzy ucpávají a na 
výměnu není dost času.  
V prostoru třasáku je prachu nejvíc a nejhutnějšího, avšak ten jemnější, mikroskopický, 
ten je všude. Poletuje ve vzduchu, víří a táhne s průvanem, s pohybem lidí, s jejich 
dechem. Je všude, i když v nestejné hustotě. Celá věž, když se otřásá v chodu, dýmá ten 
prach jako dědek se zapálenou fajfkou.“ 
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Režim v táboře Vykmanov II pomáhali dozorcům udržovat vězni odsouzení podle 
retribučních dekretů, kteří byli jmenováni velením do funkcí starších tábora. Tito vězni 
si osobovali často právo rozhodovat i o úpravě denního režimu politických vězňů.   
 
K prosazování svých zájmů používali buď sami nebo prostřednictvím vlastních 
důvěrníků z řad vězňů, odsouzených za násilnou trestnou činnost, fyzického násilí. 
Tato praxe, kdy na místa starších tábora či jiná prominentní místa v táborové správě byli 
dosazováni vězni odsouzení za kriminální delikty a za kolaboraci, byla běžná i v dalších 
táborech. 
 
Hygienické podmínky v táboře byly velmi špatné a také stravování bylo ve srovnání 
s jinými tábory na horší úrovni. To zapříčinilo tzv. „hladovou stávku“ několika vězňů o 
vánocích roku 1953, jejíž účastníci byli následně surově ztýráni ve věznici centrály 
Státní bezpečnosti v klášteře na Mariánské. 
 
 
 

5.2.3. Mariánská (B) 
 

 
Tento tábor, který vznikl dne 4.6.1949, byl umístěn v horském terénu Krušných hor, na 
mírném svahu v těsné blízkosti lesa s dostatkem prostoru nedaleko Jáchymova. V táboře 
byla k dispozici umývárna se sprchami a dokonce i s vanou. Problém byl, že tento 
„luxus“ mohli vězni využívat pouze sporadicky. Ve funkcích velitelů zde působili 
postupně šstržm. SVS M. Procházka a dále příslušníci SNB Dvořák, J. Vašíček, 
Cibulka, Bilanský, Bedrych, Rezek a O. Dobruský. 
 
Zde měli být rovněž přednostně umisťováni vězni odsouzení Státním soudem, pokud 
byli mladší než 25 let. 
V tomto táboře byl velmi přísný režim. Političtí vězni byli umístěni na baráku č.14 a po 
noční směně bývali často opakovaně a bezdůvodně dozorci buzeni. Trestanci fárali do 
dolu Eva, který byl vzdálen asi 2 km.  
 
Nemocní po vyfárání ze směny bývali svazováni a postaveni na volné prostranství i 
v případě nepříznivého počasí, což bylo považováno za „léčebnou“ metodu. Z hlediska 
ubytování a stravování se jednalo o jeden z lepších lágrů. V táboře konali službu 4 
příslušníci SVS. K 1.4.1950 zde bylo 478 vězňů. 
 
Nedaleko od tábora se nacházel klášter, ve kterém si Státní bezpečnost vybudovala 
vyšetřovací věznici.  
Tam byly i výslechové prostory pro operativní práci centrály Státní bezpečnosti. Zde 
byli přechodně zajištěni vězni a vyšetřovaní z z řad vězňů, civilních zaměstnanců dolů i 
z příslušníků SNB. Vězni, kteří zde byli vyslýcháni, shodně popisují výslechové 
metody, mezi něž běžně patřilo kromě bití pěstmi, kopání, či bití „bejčákem“ přes 
chodidla i přivazování na mříže. Vězňové byli přivazováni pouty za ruce na mříže tak, 
že se jen špičkami nohou dotýkali země. V takové pozici byli nuceni setrvat nepřetržitě 
i přes 50 hodin. 
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Běžné rovněž bylo týrání vyslýchaných nepřetržitou chůzí až po dobu tří dní, přičemž 
po tuto dobu vězni nedostávali jídlo a samozřejmě nemohli ani spát. 
 
Podle toho jak se výpovědi vyslýchaných shodovaly s přáním vyslýchajících, byli 
vyslýchaní dáváni do různých cel s odlišným vybavením. Cela č. 1 byla normálně 
vybavena, nacházel se zde kavalec, na spaní se vydávala deka, okno bylo zaskleno. 
Vybavení dalších cel se postupně zhoršovalo až k cele č. 7, kobce bez oken, kam 
neproniklo vůbec denní světlo, nebylo zde žádné zařízení.  
Kobka byla tak vlhká, že po stěnách stékala voda a tvořila na betonové podlaze vrstvu 
hlubokou několik centimetrů, v níž vězňové museli spát. 
 
V pozdější době byla vyšetřovací věznice přestěhována do objektu Lužice v Jáchymově 
a poté do Klatov. 25   
 
Nápravně pracovní tábor Mariánská byl zrušen k 1.4.1960. 
 
 
 

5.2.4. Eliáš I a Eliáš II (N) 
 
 
Tábor Eliáš I vznikl 29.7.1949 a funkci velitele zde postupně v obou táborech Eliáš I a 
Eliáš II vykonávali příslušníci SVS F. Levinský, J. Žemlička, M. Nekovář a dále 
příslušníci SNB S. Novotný, F. Malina a Kadlčík. 
 
Tábor leží v lese severozápadně od Jáchymova u dolu Eliáš, který byl přímo v areálu 
tábora. Vězni pracovali v tomto dole a také v dole Jiřina. Podle výpovědi svědků zde 
často docházelo k hrubému násilí na odsouzených, kterého se dopouštěli převážně 
příslušníci strážní jednotky. 
 
V táboře bylo oddělení Státní bezpečnosti, kde byli vězni vyslýcháni a fyzicky mučeni. 
K 1.4.1950 konalo v táboře službu  pět příslušníků SVS a bylo zde 757 vězňů. Tábor 
Eliáš I byl zrušen koncem roku 1950, vzhledem k tomu, že stál na uranové haldě. Tento 
pak nahradil o sto metrů níže tábor Eliáš II, který byl pak zrušen až 1.4.1959. 
 
 
 

5.2.5. Rovnost (D) 
 

 
Tábor byl zřízen nedaleko Jáchymova 15.9.1949 a zrušen k 1.6.1961. Nacházel se v lese 
přímo na haldě dolu Rovnost na velmi malém prostoru. Pitná voda byla do tábora 
dovážena, veškerá odpadní voda byla svedena do šachetní vody. 
 
 
 
25 Metropolitní Telegraf: Nápravně pracovní tábory, GP ČSFR 8.10.1992 
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Ve funkci velitelů se zde vystřídali šstržm. SVS B. Dlouhý a legendární stržm. SNB F. 
Paleček. K 1.4.1950 zde bylo 885 vězňů a sedm příslušníků SVS. 
 
Díky osobě stržm. F. Palečka se tento tábor brzy začal řadit mezi nejhorší ze všech 
táborů. V táboře bylo průměrně 1000 vězňů, odsouzených převážně za politickou 
trestnou činnost.  
Vězňové pracovali na dole Rovnost ve třísměnném provozu. Jak se důl rozšiřoval, vězni 
byli nuceni se na místo práce přesunovat koridorem ve tvarech, omotáni lany.  
 
Velitel Paleček s oblibou trestal vězně úderem svazku klíčů do obličeje nebo je 
nechával stát před svou kanceláří na tzv. „Palečkově náměstí“ bez odpočinku po dobu 
několika dnů. Tak byli například potrestáni svědci Jehovovi, kteří namítali, že těžba 
uranu slouží vojenským účelům, což se neslučuje s jejich vírou. 
 
V korekci, kde se netopilo, okno bylo rozbité, byli vězni navíc svazováni do kozelce a 
dostávali menší trestní dávky stravy. Díky těmto podmínkám tábor proslul mnoha 
pokusy o útěk z tábora. 
 
 
 

5.2.6. Svornost (K) 
 

 
Tábor byl zřízen 4.12.1949 přímo v Jáchymově na svahu v těsné blízkosti dolu 
Svornost. Ve funkci velitele tábora se zde vystřídali šstržm. SVS W. Zeman, šstržm. 
SNB J. Slánský a šstržm. SNB B. Verga. 
Na rozdíl od jiných táborů se v táboře nacházela kulturní místnost s jevištěm. Hygiena 
byla vykonávána v koupelnách se sprchami, vedle kterých byla kotelna zásobující 
koupelny teplou vodou. 
 
K 1.4.1950 zde bylo umístěno 594 vězňů a konalo zde službu pět příslušníků SVS. 
Tábor byl zrušen k 29.10.1954. 
 
 
 

5.2.7. Ústřední tábor (D) 
 

 
Vznikl 4.2.1950 mezi dvěma svahy s příjezdem polní cestou do Jáchymova. Ve funkci 
velitele zde byl mimo jiné por. SNB V. Ryšavý. 
 
Měl nepravidelný obdélníkový tvar, táborem protékal neregulovaný horský potok, do 
kterého byla sváděna veškerá odpadní voda. Voda pro potřeby tábora byla čerpána ze 
dvou studní. 
 
Střežení tábora bylo ztíženo tím, že tábor byl vklíněn mezi dva zalesněné svahy. 
Trestanci pracovali na dole Bratrství, kam docházeli pěšky.  
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Do tábora bylo přeneseno velitelství Stanice SVS Ostrov z tábora Vykmanov. Plnil 
funkci určitého řídícího článku ve vztahu k ostatním táborům a zařazování nových 
vězňů do jednotlivých táborů. 
K 1.4.1950 zde bylo 505 vězňů a službu konalo 6 příslušníků SVS. 
 
Tábor byl zrušen dne 12.12.1954. 
 
 
 

5.2.8. Bratrství (M) 
 

 
Tábor byl založen 21.2.1950 a likvidován již 12.6.1954. Nacházel se u dolu Bratrství u 
Jáchymova a měl podobu nepravidelného pětiúhelníku. Původně byl tábor zřízen pro 
německé válečné zajatce. 
 
Velitelem tábora byl nejprve stržm. SVS Andríc a později vrchní stržm. SNB Z. Pták.  
Vězni pracovali na dole Bratrství, k 1.4.1950 jich zde bylo 441 společně s pěti 
příslušníky SVS. 
 
V táboře byla proslulá korekce, která byla tvořena dřevěnou boudou, podsklepenou 
betonovým bunkrem o rozměrech 2m x 2m x 1,5m. V tomto bunkru vykonávalo 
společně trest až 20 vězňů na holé betonové podlaze. 
Řada svědků popisuje svérázné projevy velitele Ptáka, kterými byli nově příchozí vězni 
přivítáni, ve kterých mimo jiné pravil: „…tady všichni zdechnete a z vašich manželek a 
sester naděláme kurvy!“ 26 
 
V táboře byl také velmi tvrdý pracovní režim, kdy při nesplnění norem byli vězni 
zařazeni na trestné brigády a byly jim sníženy stravní dávky. 
 
 
 

5.2.9. Nikolaj (B) 
 
 
Tábor, který vznikl v říjnu 1951 na sever od Jáchymova v Krušných horách. Ve funkci 
velitele tábora byli postupně zařazeni stržm. SNB F. Malina a vrchní stržm. F. Paleček. 
 
Vězňové pracovali na šachtě Eduard, vzdálené necelý kilometr, kam se přesouvali 
pěšky koridorem svázáni do lidského balíku lanem. Tento způsob přesunu působil 
krajním vězňům odřeniny od lana, vězni si šlapali po nohou a navzájem si tak působili 
bolest i drobná zranění. 
 
 
 
 
 
26 Metropolitní Telegraf: Nápravně pracovní tábory, GP ČSFR 8.10.1992 
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Starším tábora velitel jmenoval v roce 1953 gestapáckého donašeče Jeníčka, který 
s pomocníky Michalem Malým, Miroslavem Kuželou a politrukem Sobotkou vytvářeli 
v táboře režim, který proměnil Nikolaj v pravý koncentrák.  
 
Táborové kápo Jeníček zavedl osvědčený způsob převýchovy – přenášení kamenů 
z místa na místo. Další specialitou bylo nechávání trestanců stát v mraze po vyfárání, až 
na nich mokré oblečení zmrzlo. 
 
Nakonec zakročilo vedení dolu, když pracovní výkony vězňů rapidně poklesly a podalo 
o poměrech v táboře zprávu na ministerstvo vnitra. Gestapák Jeníček byl poté přeložen 
na Vykmanov II. 27 

 
Tábor Nikolaj byl zrušen 1.7.1958. 
 
 
 

5.2.10. Barbora - Vršek (E) 
 

 
Vznikl původně jako Tábor nucené práce a v červnu 1951 byl přeměněn na vězeňské 
zařízení. 
 
Byl umístěn na svahu Krušných hor v nadmořské výšce cca 1000 m n.m. 
Velitelem tábora byli postupně stržm. SVS K. Filsak, šstržm. SNB F. Malina a nakonec 
šstržm. SNB F. Filandr. 
 
Trestanci pracovali na šachtě Barbora, jak na povrchu na haldách, tak v podzemí. Tábor 
zpočátku tvořily čtyři dřevěné baráky kde se tísnilo až 450 vězňů. Byl tam také kulturák 
a za ním korekce – betonový bunkr s chodbou uprostřed a dvěmi celami na každé 
straně. Doba pobytu v korekci nebyla omezena a strava zde byla likvidační. 
 
Nejkrutějším obdobím v tomto vysoko položeném táboře byla zima. Často 30ti 
stupňové mrazy ve kterých museli vězni stát i dvě hodiny a dva metry sněhu, který 
museli muklové uklízet, k práci v dole navíc. K tomu se přidával krutý hlad, neboť 
příděly stravy se odvíjely od plnění pracovních norem. 
 
Duchovní oporou v táboře byl opat Tepelského kláštera Heřmann Till, na něhož se 
vězni často obraceli a také bývalý hokejový brankář Bóža Modrý, který dodával 
ostatním sílu svým sebevědomým vystupováním. 28 

 
Tábor Vršek byl zrušen 30.3.1957. 
 
 
 
 
 
27 Zemské noviny F. Šedivý„Koncentrák Nikolaj zmizel“ 28.5.1999 
28 Náš domov  F. Šedivý„Barbora byla postrachem politických“ 23.2.2001 
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5.2.11. Svatopluk 
 
 
Tento nápravně pracovní tábor vznikl v únoru až dubnu 1951 v prostoru těžebního 
pásma Horního Slavkova. Z dostupných materiálů není možné získat podrobnější 
informace o fungování tábora ani o podmínkách, které v něm panovaly. Dá se pouze 
předpokládat, že se nijak zvlášť nelišily od ostatních táborů u uranových dolů. 
 
Ve funkci velitele zde působili šstržm. SVS J. Chromý, šstržm. SNB E. Podskláň a 
šstržm. SNB K. Zelinka. 
 
Tábor byl zrušen 14.5.1955. 
 
 
 

5.2.12. XII (X) 
 

 
Tábor byl založen v srpnu 1951 nedaleko Horního Slavkova a jako nápravně pracovní 
tábor fungoval do 9.8.1954, kdy byl zrušen. Funkci velitele zde vykonával por. SNB J. 
Machota, přezdívaný Kožený Jirka. 
 
Přístup dozorců k vězňům byl zde velmi tvrdý, velká část z nich se dopouštěla vůči 
vězňům protiprávního jednání, když vězně běžně trestali fackováním nebo je nechávali  
stát dlouhé hodiny po kolena ve sněhu v postřelovaném pásmu. 
 
Jako korekce zde sloužil trestní barák, vězni nazývaný „ koncentrák v koncentráku“, 
kam byli umisťováni za jakékoliv přestupky. Byla zde vytvořena z kriminálních vězňů 
tzv. „táborová policie“, komando, které v noci vyhánělo bitím obušky politické vězně 
z ubikací.  
To byla jedna z příčin, proč zde docházelo ve větší míře k útěkům vězňů. 
 
Dne 15.10.1951 došlo k útěku 12 vězňů, kteří smrtelně zranili jednoho z příslušníků 
eskorty, druhého zranili těžce, celou eskortu odzbrojili a její nezraněné členy spustili 
v těžní kleci do dolu. 
 
V průběhu pátrání po uprchlých vězních došlo v obci Stanovice ke střetu mezi vězni a 
příslušníky SNB, z nichž několik bylo těžce zraněno. Zastřeleno bylo pět vězňů:  
 
Compel Ferdinand, Petrů František, Roubal Vladislav, Trn Jan a Úlehla Jan, kteří byli 
převezeni do tábora a pro výstrahu ostatním umístěni na dobře viditelném vyvýšeném 
prostranství. 29 
 
 
 
 
29 Metropolitní Telegraf: Nápravně pracovní tábory, GP ČSFR 9.10.1992 
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5.2.13. Prokop (T) 
 

 
Tento tábor vznikl v prostoru Horního Slavkova, 36 km od Stanice SVS Ostrov, 
27.7.1949. zřízen byl v místě bývalého zajateckého tábora u šachty Prokop.  
Ubytování zde bylo velmi kritické: „Trestanec navrátivší se z práce čekal na uvolnění 
lůžka po trestanci nastupujícím pracovní směnu. Pro neustálou frekvenci nemohly býti 
ubikace udržovány v patřičném pořádku a u několika trestanců se objevilo zahmyzení.“ 
Vážným problémem tohoto tábora byla voda: „Pitnou vodu nutno do tábora dovážeti, 
ježto pramen prýštící pod kuchyní do vyhloubené, mělké a nezajištěné jímky jest 
nepatrný.“ 30  
Vězni pracovali na dolech Prokop, Zdař Bůh, Barbora a Svatopluk. K 1.4.1950 zde bylo 
umístěno 539 vězňů, služby zde konali čtyři příslušníci SVS.  
Velitelem tábora byl vrchní stžm. SVS R. Pečený, poté vrchní stžm. SVS K. Němec, 
šstržm. SVS M. Čech, vrchní stržm. SVS J. Rada a konečně kpt. SNB J. Truka. 
  
Postupně zde byl vybudován velký tábor až pro 3000 vězňů. Panoval zde velmi tvrdý 
režim. Korekce v táboře byla vězni nazývána „ledový dům“ , zde vězni byli často 
připoutáni vleže k betonové podlaze. Prokop byl zrušen k 14.5.1955. 
 
 
 

5.2.14. Ležnice (A) 
 

 
Na druhé straně od Horního Slavkova než tábor Prokop, byl zřízen k 26.1.1950 tábor 
Ležnice. Nacházel se na rovině v polích, přímo u dolu Ležnice. 
 
Ve funkci velitele tábora zde byli zařazeni vrchní stržm. SVS V. Hrouda, šstržm. SNB 
M. Jirsa a por. SNB V. Lauer. K 1.4.1950 zde pracovalo 166 vězňů a byli zde čtyři 
příslušníci SVS. 
 
Dne 8.3.1950 zde vyhořela kuchyně se skladištěm potravin, když trestanec Diviš hodil 
mezi uskladněné balíky dřevité vlny hořící cigaretu. Než vězni postavili novou kuchyni, 
vařilo se v polních kuchyních. Pitná voda zde musela být denně dovážena a užitkovou 
vodu čerpali z šachty. 
 
Tábor Ležnice byl zrušen dne 22.8.1955. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Bártík F.: Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946 až 1986. HM      
                    Příbram 2011 
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6. Zemřelí vězni v NPT do roku 1961 
 

 
Nejhorší skutečností a nestrašnějším projevem totalitní zvůle v Táborech nucených 
prací a Nápravně pracovních táborech byli chovanci a vězni, kteří pobyt v těchto 
„nápravných“ zařízeních nepřežili. 
 
Tvrdá vysilující práce v uranových dolech, pracovní úrazy nezkušených pracovníků při 
dobývání uranu, nelidské zacházení a podmínky v táborech si vyžádaly celou řadu 
životů internovaných osob, jak mezi politickými trestanci, tak i mezi kriminálními.  
 
Mnoho jich zemřelo na různé nemoci vyplývajících z otřesných poměrů panujících 
v pracovních táborech, mnoho ale také na následky mučení a co je nejotřesnější, řada 
z nich byla zastřelena „na útěku“. 
 
 
 

6.1. Zemřelí v NPT na Jáchymovsku a Slavkovsku 
 

 
V jáchymovské a slavkovské oblasti je evidováno celkem 293 zemřelých vězňů. Tyto 
počty zahrnují období od 1.3.1949 do 1.6.1961 a jsou v nich zahrnuti i vězni, kteří 
zemřeli v nemocnici během přerušení trestu – trest jim byl přerušen z důvodu kritického 
zdravotního stavu. 
 
Nejčastější příčinou smrti byl pracovní úraz při práci na šachtě. Na následky pracovního 
úrazu zemřelo celkem 143 nedobrovolných pracovníků. Hlavním zdrojem smrtelných 
úrazů byl pád horniny a předmětů, dále doprava v podzemí, trhací práce, otrava 
zplodinami včetně požárů a úrazy elektrickým proudem. 
 
Na následky nejrůznějších nemocí zemřelo celkem 78 vězňů. Hlavní příčinou smrti tady 
byl infarkt a tuberkulóza. 
 
Poměrně velký počet úmrtí je zaznamenán z důvodu sebevraždy. Na Jáchymovsku tak 
vlastní rukou zemřelo 18 potrestaných a na Slavkovsku čtyři vězni. 
 
Mezi příčiny smrti patřilo i zastřelení vězňů. Na jáchymovských táborech bylo 
zastřeleno 18 vězňů. Ve slavkovských táborech to bylo 15 vězňů. 
Ze záznamů zemřelých osob vyplývá, že více než polovina zemřelých byla odsouzena 
za politické činy. 31 
 
 
 
 
 
31 Bártík F.: Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946 až 1986. HM      
                    Příbram 2011 
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6.2. Zemřelí vězni v NPT na Příbramsku 
 

 
Sledované období zemřelých vězňů v nápravně pracovních táborech na Příbramsku se 
váže na dobu od přeměny TNP Vojna na NPT od 21.7.1951 až do 1.6.1961, kdy byl 
nápravně pracovní tábor Vojna zrušen a dále existoval pouze tábor Bytíz. 
V tomto období zemřelo celkem na Příbramsku 53 vězňů. 
Z toho následkem pracovního úrazu zemřelo 32 osob, na různé nemoci 11 osob, 7 vězňů 
spáchalo sebevraždu a tři odsouzení byli zastřeleni – dva v roce 1951 (Jirouch a Kulda) 
a jeden v roce 1955 (Charvátek). 
 
Z hlediska druhů trestných činů se 33 úmrtí vězňů vztahovalo na odsouzené za 
velezradu, takže opět více než polovina z celkového počtu zemřelých vězňů. 32 

 
 
 

6.3. Vězni NPT zastřelení na útěku 
 

 
Nejsledovanější úmrtí vězňů bývalých nápravně pracovních táborů u uranových dolů 
jsou určitě zastřelení vězňů na útěku. 
Celkem bylo od roku 1949 do roku 1961 zastřeleno na útěku 34 vězňů NPT u 
uranových dolů.  
Na Jáchymovsku bylo zastřeleno na útěku celkem 16 vězňů, na Slavkovsku 15 vězňů a 
na Příbramsku 3 vězni. 
 
Jsou to ty nejkřiklavější projevy totalitní moci tehdejší vládnoucí komunistické 
garnitury, která se neštítila ani přímé likvidace svých politických odpůrců. Musela 
věnovat značné úsilí „výchově potřebných kádrů“, kteří byli schopni těchto činů a 
nezatíženi svědomím, bez jakýchkoli morálních bloků popravovali své spoluobčany, 
budujíce tak v souladu s komunistickou ideologií nový řád bez třídních nepřátel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 Bártík F.: Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946 až 1986. HM      
                    Příbram 2011 
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Tyto chronologicky seřazené, zastřelené oběti z řad vězňů NPT jsou archivně podloženy 
a zdokumentovány:  

Jméno Narozen Zastřelen dne Místo 
Sluka Antonín 8.12.1906 1.10.1949 Jáchymov 
Korček Štefan 1898 29.10.1949 Jáchymov 
Fila Jakub 26.7.1897 7.1.1950 Slavkov 
Haschke Reinhold 12.5.1902 7.1.1950 Slavkov 
Macán Zdeněk 28.7.1928 4.5.1950 Jáchymov 
Eliáš František 25.6.1901 13.5.1950 Slavkov 
Horák Hynek 19.9.1915 5.7.1950 Jáchymov 
Tyfa Josef 4.6.1923 19.8.1950 Jáchymov 
Štěpán Daniel 6.3.1930 5.9.1950 Jáchymov 
Chubenov Ilia 
Stalev 

11.9.1922 28.9.1950 Jáchymov 

Kindl Rudolf 21.12.1929 28.9.1950 Jáchymov 
Táborský Jindřich 1.7.1928 9.10.1950 Jáchymov 
Jindra Jaroslav 10.3.1927 3.12.1950 Slavkov 
Dvořáček Josef 4.4.1906 2.1.1951 Jáchymov 
Poustka Milan 10.7.1922 11.4.1951 Slavkov 
Mikýsek Jan 8.4.1923 11.5.1951 Slavkov 
Čapák Jaromír 25.8.1930 5.10.1951 Jáchymov 
Compel Ferdinand 4.1.1921 15.10.1951 Slavkov 
Petrů František 20.5.1907 15.10.1951 Slavkov 
Roubal Vladislav 31.12.1920 15.10.1951 Slavkov 
Trn Jan 31.8.1926 15.10.1951 Slavkov 
Úlehla Jan 8.7.1919 15.10.1951 Slavkov 
Reindl Josef 4.11.1911 21.10.1951 Slavkov 
Fischer Jan 18.8.1911 26.10.1951 Jáchymov 
Čermák František 27.5.1927 8.11.1951 Slavkov 
Hasil Miroslav 25.4.1929 28.11.1951 Slavkov 
Jirout Jiří 16.2.1924 30.11.1951 Příbram 
Beňačka Antonín 12.5.1907 9.12.1951 Slavkov 
Kulda František 5.7.1910 17.12.1951 Příbram 
Pruy Jan 29.1.1893 17.2.1952 Jáchymov 
Zeman Václav 29.6.1931 12.11.1953 Jáchymov 
Charvátek Josef 2.2.1932 17.5.1955 Příbram 
Ježík Josef 20.11.1935 7.6.1956 Jáchymov 
Dokonal Ladislav 16.9.1912 2.10.1956 Jáchymov 
 
V tomto seznamu jsou i osoby, které byly zastřeleny po delší době od útěku z tábora – 
Josef Charvátek byl zastřelen až po šesti měsících od útěku z tábora Bytíz, případně 
byly zastřeleny ve větší vzdálenosti od tábora – František čermák byl zastřelen hlídkou 
PS na československo – rakouské hranici, Jaromír Čapák byl zastřelen na přerovském 
nádraží. Jan Pruy nebyl zastřelen na útěku, ale omylem. 31 

 
33 Bártík F.: Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946 až 1986. HM      
                    Příbram 2011 
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7.  Legendy, mýty a historická realita 
 

Po roce 1989 mohly být konečně postupně zveřejňovány hrůzy totalitní moci 
odehrávající se ve vězeňských koncentračních táborech u bývalých uranových dolů na 
Jáchymovsku a Příbramsku.  

Je to smutné období našich dějin, které nesmí být nikdy zapomenuto, a jehož historie 
byla popsána v mnoha dílech zachycujících vzpomínky bývalých politických vězňů a 
popisujících nelidské zacházení s vězni v těchto pracovních táborech. 

Ve světle těchto událostí je o to vážnější skutečnost, že mezi těmito vzpomínkami se 
vynořují popisy událostí bývalých politických vězňů, které jsou v hrubém rozporu 
s dostupnými historickými daty a bezprecedentním způsobem tak znevažují utrpení 
vězňů, posunují tak vnímání organizací politických vězňů veřejností a významně 
zkreslují ponurou realitu projevů komunistické totality v pracovních táborech. 

 

Tuto skutečnost také popsal ve svém článku: „Proč nejsem členem Konfederace 
politických vězňů“ pan Petr Uhl (Rudé Právo 11.6.1993): 

 

„Netušil jsem, že bývalí muklové budou v zájmu své morální rehabilitace ve svých 
vlastních očích, pro vysvětlení oné desítky let trvající nečinnosti, pro překonání té 
hrozné potupy, kterou představoval kriminál a v mnoha případech i vynucená 
spolupráce se Státní bezpečností, budou společnosti vnucovat ideologické představy, 
obtěžovat ji ideologickými bludy a nepravdivými schématy o nedávné historii a že se 
budou domáhat jejich všeobecného uznání.“ 

 

 
7.1. „Zával na Barboře“ 

 
 

Nedaleko silnice vedoucí z Jáchymova do Abertam se nachází vrch Vršek. Na základě 
geofyzikálních anomálií, zjištěných při gama-mapování, začal na Vršku v roce 1947 
podrobný geologický průzkum.  

Pracovníci n. p. Jáchymovské doly zde vyrazili štolu a na 252 metru nalezli anomálii 
s viditelným uranovým zrudněním na tzv. Čertově žíle. V těsné blízkosti žíly vyhloubili 
prvních 30 m jámy, která se z počátku rovněž nazývala Vršek, ale při dalším postupu 
prací dostala název Barbora. 

Již v roce 1948 začala z jámy Barbora v hloubce 85 m otvírka 1.patra. V následujícím 
roce bylo prokázáno průmyslové zrudnění a ihned začala těžba uranových rud. Horníci 
jámu Barbora postupně vyhloubili až do hloubky 431 m. 
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Důl Barbora nebyl v jáchymovských podmínkách ničím výjimečný, jen svou polohou 
přesahoval jiné doly. Jáma Barbora měla ústí v 956 metrech nadmořské výšky. 

Na severní oplocení dolu navazoval tábor nucené práce. Vystavěn byl v roce 1949 a po 
rozšíření se na počátku 50. let stal vězeňským zařízením - nápravně pracovním táborem 
s názvem Barbora - Vršek (E).34 Obdobně jako na jiných uranových dolech v oblasti 
Jáchymova, skončily počátkem šedesátých let i práce na Barboře.  

 

Zářným příkladem překrucování historie jsou tvrzení pana Misíka ze Sokolova, 
bývalého politického vězně, který byl vězněn 8 let. 

V listopadu 1990 zveřejnil redaktor hornického časopisu  Horník geolog naftař  

č. 30/1990 celostránkový článek „Paměť krajiny“ , který napsal po návštěvě 
zlikvidovaných uranových dolů za doprovodu bývalých vězňů.  

V tomto článku je o dolu Barbora uvedeno: 

 „Pana Misíka toto místo inspiruje. V labyrintu paměti mu zůstala zachycena vzpomínka 
na zával na šachtě, hovořil o desítkách lidí, kteří jsou dosud v podzemí.“ 

 

V létě roku 1991 uvedl časopis Respekt č.32/1991 v článku „Jáchymovské peklo“ další 
vzpomínky očitého svědka pana Misíka na Barboru: 

„Pak si pamatuji, že tady někde dole zůstalo 64 lidí. O takových věcech jsem musel roky 
mlčet. Málokdo tomu chtěl věřit. Každý na mne koukal skrz prsty a lidé mi nadávali do 
kriminálníků.  Dnes jsem členem dokumentační komise Konfederace politických vězňů.“  

 

Téhož roku týdeník Mladý svět č. 33/1991 v článku „Davaj ruděnku!“ citoval rovněž 
pana Misíka:  

„Stovky kamarádů tady zůstaly pod zemí“, rozhlíží se pan Misík. „Kluci například 
nastřelili podzemní jezero, nebyl čas utéct, zůstalo jich tam 120. Tak to zabetonovali.“ 

  

Tyto nešťastně zkreslené informace se snažil vyvrátit a na pravou míru uvést fakta o 
neštěstí na Barboře ing. Vlastimil Staněk, který na Barboře pracoval jako technik a 
později jako hlavní inženýr.  

Působil tam sice o několik let později, než k této zveličené události došlo, ale mluvil 
s lidmi, kteří neštěstí přežili, i s těmi, kteří vyprošťování postižených organizovali a 
prováděli. K dispozici měl důlní mapy a ostatní podklady k této události.  

 

 

 

 
34 Metropolitní Telegraf: Nápravně pracovní tábory, GP ČSFR 9.10.1992 
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Ve své studii „Barbora bez legend a mýtů“  uvádí: 

V našich uranových dolech k žádné katastrofě s desítkami nebo stovkou obětí nikdy 
nedošlo. Ve čtvrtek 10. listopadu 1949 došlo na 1. patře nově se rodícího dolu Barbora 
v odpolední směně k nebezpečnému průvalu vody a horniny ze starých důlních prací při 
protržení celíku mezi mezipatrem dobývky, ražené po Čertově žíle, a Čertovou štolou. 
Materiál z průvalu protekl přes mezipatra komínem 02 na slednou chodbu Č - 10. Část 
zbahnělé vody se přelila přes dobývku i do komína 03.  

Podle odborného odhadu přitékalo z průvalu k jámě Barbora asi 600 - 700 litrů vody za 
minutu, protože vzniklý kráter zasáhl i výše ležící Čertovou štolu a voda z ní rovněž 
tekla do kráteru o průměru 6 - 7 metrů. Hornina z průvalu zatarasila 65,5 m dlouhý 
úsek sledné chodby na l. patře, a to od komína  01 až za komín 03 v množství 220 m3.35 
Průval uvěznil čtyři pracovníky na dobývce Č - 102 a jednoho na ražbě sledné chodby 
vedoucí k severu. 

Ihned zahájené a nepřetržitě prováděné záchranné práce probíhaly za velmi ztížených 
podmínek, nadále vytékající voda ohrožovala záchrance dalším průvalem. Až desátý 
den se podařilo proniknout ke třem postiženým. 

Lamač Karel Karl z Hřebečné se zřejmě snažil opustit dobývku komínem 02, ale 
uvolněné hornina ho srazila do lezného oddělení, kde byl nalezen mrtev. Dle pitevního 
protokolu zemřel na těžký zápal plic. Lamače Karla Gehlerta z Horní Blatné a Waltra 
Böthiga z Perninku našli záchranáři živé v severní části dobývky za komínem 03. 
Gehlert příští den zemřel v nemocnici rovněž na těžký zápal plic. Böthig měl jen 
drobnější poranění, ale z prochladnutí mu začaly odumírat tkáně na nohách. Po operaci 
a vyléčení pak nadále na šachtě pracoval v pomocném provozu. 

K lamači Karlu Puchalkovi se zachránci dostali ráno následujícího dne.36 Dle záznamu 
v Ohlášení úrazu mu byla poskytnuta první pomoc 21. 11. 1949 ve 3,30 hod. Od sfáráni 
dne 10. 11.ve 14 hodin prožil tak v podzemí 10 dnů a 13 a 1/2 hodiny, z nich 10 dnů a 
10 hodin za horninou z průvalu. Kromě odřených horních končetin se i u něho projevilo 
silné prochladnutí dolních končetin. V nemocnici v Lokti pak prožil další krušné dny. Po 
uzdravení a doplnění odborného vzdělání vykonával funkci důlního dozorce.37  

Poslední z postižených, Reinhold Schrenk z Horní Blatné, byl vyproštěn až 2. 12. 
odpoledne. Zachránci ho nalezli na dobývce, 1,5 m severně od komína 02. Zemřel asi 
ihned při průvalu udušením sypkou zvodnělou horninou.38 

Takže místo panem Misíkem uvedených desítek lidí, přes 64 lidí, až po zabetonovaných 
120 lidí, ve skutečnosti tato událost na dole Barbora postihla 5 lidí, z nichž 3 zemřeli a 
ani jeden z nich nebyl vězeň, všech pět patřilo mezi civilní pracovníky dolu. 

Celá tato mystifikace je o to vážnější, že pan Misík byl, podle jeho tvrzení, 
v devadesátých letech členem Dokumentační komise Konfederace politických vězňů. 

 

 

  
35 Místní ohledání a slyšení znalců, Okresní soud v Jáchymově, 22. 11. 1949 
36 Závěrečná zpráva o vyšetření, OV NB Jáchymov, 10. 12. 1949 
37 Velek J.: „Puchálkové“ Mladý svět č. 23/1981 
38 Staněk V.: Barbora bez legend a mýtů. Studie z dějin hornictví, NTM Praha 1999 
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7.2.  „12 utopených muklů“ 

 
V knize Karla Kaplana a Vladimíra Pacla „Tajný prostor Jáchymov“ je na straně 161 
uvedeno:  

„Mnohé úrazy zavinili i špatné technické vybavení a poruchové zařízení. Na šachtě 
Barbora, vinou špatné signalizace spustil strojník klec s dvanácti mukly až do 
zatopeného hloubení, kde se všichni utopili.“ 39 

Lokalizaci jámy autoři neuvedli. Tato tragická událost se ale stala 4. května 1953 na 
jámě Barbora v Horním Slavkově. Tehdy došlo při jízdě překládací klece ke sjetí do 
jámové tůně pod 7. patrem (patro 320 m). Smrtelný pracovní úraz při tom utrpěli oba 
narážeči, kteří v kleci jeli: 

Ladislav Kostolanyi nar. 26.11.1923, Dolná Kamenná, signalista-naražeč, civilní 
pracovník 

Karel Hájek nar. 28.4.1910, Bošovice, signalista-naražeč, vězeň 

K události došlo mimo jiné i následkem nefungující signalizace. Neutopilo se při ní 
však 12 muklů, ale 2 narážeči, kteří při oné osudné jízdě v kleci byli. Jeden byl civilní 
pracovník, druhý vězeň. 40 

 
 

7.3. „90 zemřelých na Vojně a Bytízu do roku 1955“ 
 
 
V soukromých novinách Příbramska „PERISKOP“ č. 29/1996 redaktor Tomáš Čech 
píše v článku „Celostátní setkání politických vězňů v Příbrami“  : 
 
Před čtyřiceti pěti roky, v červenci 1951, došlo k přeměně tábora Vojna z typu TNP na 
tábor NPT-U. Následně byl zřízen obdobný tábor NPT-Z na Bytíze. V obou táborech ve 
výkonu trestu zemřelo 86 vězňů! 
 
Na tyto uvedené informace kriticky zareagovali čtenáři novin a jako odpověď na tuto 
kritiku pan Tomáš Čech píše v čísle 34/1996 PERISKOPU v článku: „Kolik zemřelo 
vězňů na lágrech Vojna a Bytíz“: 
 
V úterý 3. září jsem osobně vyhledal v ústředí Konfederace politických vězňů jejího 
předsedu JUDr. Stanislava Drobného. Jmenovanému jsem předložil k posouzení 
zveřejněné články a zde přináším jeho vyjádření: 
 
„Známe se spolu z tábora Vojna ze začátku padesátých let. Podle mého názoru je tvůj 
článek napsán dobře a zcela věrohodně.“  
 
 
 
 
39 Kaplan K., Pacl V. :  Tajný prostor Jáchymov, ACTYS České Budějovice 1993 
40 Soukromý archiv ing. Vlastimila Staňka, Jana Drdy 501, Příbram 
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Dále uvádí: 
 
„P řesné údaje a čísla počtu zemřelých vězňů nejsou úředně známa. Ale kvalifikovaný 
odhad je kolem 90 zemřelých vězňů do roku 1955 na obou táborech, což plně odpovídá 
tehdejší skutečnosti.“ 
 
Naštěstí je historická realita zcela jiná. V období od roku 1949 do roku 1955 zemřelo 
v táborech Vojna a Bytíz na Příbramsku 26 nesvobodných pracovníků obou táborů. 
 
Z těchto 26 zemřelých bylo: 
  
zastřeleno na útěku – 5 osob 
spáchali sebevraždu – 2 osoby 
zemřeli z důvodu nemoci – 4 osoby 
zemřeli pracovním úrazem – 14 osob 
není příčina smrti doložena – 1 osoba 
 
Z tohoto celkového množství 26 zemřelých osob byli 2 chovanci TNP a 2 zajatci, 
zbytek 22 osob byli vězni. 
 
Všechna tato úmrtí jsou úředně známá – jsou uvedena v matričních knihách v Milíně a 
Příbrami. 41 
 
Je varující, že Konfederace politických vězňů a její bývalý předseda, mohou takto hrubě  
zkreslovat tyto velmi smutné a objektivně doložené historické skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 Bártík F.: Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946 až 1986. HM      
                    Příbram 2011 
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8. Závěr 
 
 
Složitá mezinárodní situace po ukončení II. světové války, vliv SSSR na politický vývoj 
v poválečné ČSR a snaha Sovětského svazu vojensky dostihnout USA, měli 
v konečném důsledku dopad na důvody zřízení pracovních táborů, Táborů nucené práce 
a Nápravně pracovních táborů u českých uranových dolů. 
 
Rozsah a tempo rozvoje uranového průmyslu na počátku padesátých let 20. století zcela 
překračovaly možnosti hospodářství ČSR. Jáchymovský uran byl v té době jediným 
dostupným zdrojem uranu pro SSSR a jeho závody ve zbrojení.  
 
Kritický nedostatek pracovníků v uranovém průmyslu byl tak řešen nasazením 
chovanců TNP a následně vězňů NPT, jejichž počet byl zajištěn  hlavně z řad 
politických odpůrců nastupujícího komunistického režimu, který tak plnil úkol velkého 
Stalina a zároveň upevňoval svou totalitní moc. 
 
Kolik z těch odhadem 90 tisíc mužů, nuceně pracujících v otřesných podmínkách 
uranových dolů a živořících v lágrech, na následky věznění a krutého zacházení 
zemřelo, není a pravděpodobně nikdy už nebude jednoznačně objasněno. 
 
Při těžbě uranové rudy celkově zemřelo 501 nesvobodných pracovníků, ať už šlo o 
německé zajatce, chovance TNP či vězně NPT. Jejich jména jsou známa a jejich osudy 
jsou více či méně dobře popsány a zachyceny v dokumentech. 
 
Hornické povolání bylo, je a bude vždy spojeno s oběťmi horníků. Je to nebezpečné 
povolání, které společně s těžko předvídatelnými přírodními projevy spojenými 
s dobýváním nerostů vyústí často v neštěstí doprovázené lidskými oběťmi. 
 
O to smutnější je, že do uranových dolů byli nuceně nahnáni trestanci, pro které tato 
práce byla naprosté novum, kdy bez jakýchkoli zkušeností, bez profesionálního vedení a 
vybavení a hlavně proti své vůli museli „plnit normy“, aby kolikrát vůbec dostali najíst 
a zvýšili tak alespoň své šance, že se dočkají konce svého trestu živí. 
 
Je nasnadě, že za takovýchto podmínek byl počet smrtelných úrazů zcela zbytečně 
mnohem vyšší, než by musel být díky charakteru hornické práce. Nelze než 
předpokládat, že i tento faktor uspokojoval tehdejší ideologické vůdce v jejich 
politickém boji proti odpůrcům nového spravedlivého tábora socialismu. 
 
Hrůzy té doby, charakteristické úplnou degradací člověka v zájmu a kolikrát pro 
potěšení těch, co měli moc, jsou zachyceny v mnoha literárních dílech přeživších 
politických vězňů a dávají nám tak dnes celkově věrný obraz tehdejších událostí, tak jak 
se udály na jednotlivých táborech u uranových dolů od jejich založení v roce 1949 až do 
jejich zrušení. 
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Je až s podivem, s jakou rychlostí komunistický režim v padesátých letech 
vyprodukoval potřebné dozorce, vyšetřovatele, bachaře a velitele, kteří nejen 
nezaostávali v mučení a týrání nepohodlných osob za svými gestapáckými kolegy, ale 
které v mnohém předčili. 
 
Skutečné osudy tehdejších politických vězňů, bez jakéhokoliv zkreslování a 
manipulováni s historickými fakty, neboť strohá skutečnost padesátých let je otřesná i 
v té své nejreálnější podobě, jejich útrapy, bolest, zničené životy jejich blízkých a 
mnohdy i jejich smrt, musí být trvalým mementem této nedávné historie, toho, čeho je 
schopný se na svých vlastních lidech  dopustit totalitní režim podpořený komunistickou 
ideologií, neuznávající ani ty nejzákladnější právní a mravní principy lidské existence. 
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Abstrakt 
 
 
 
 

Zločiny komunismu: „Pracovní tábory u uranových dolů na 
Jáchymovsku a Příbramsku  

v 50. letech 20. století“ 
 
 
 
V této diplomové práci jsem se snažil podat pokud možno věrný a faktograficky 
správný obraz politicky a právně složitého období našich poválečných dějin. 
Komunistický převrat v únoru 1948 nastartoval socialistickou přestavbu naší 
společnosti se všemi průvodními jevy nastupující totalitní moci. 
 
Pronásledování politických odpůrců a jejich nucená práce a převýchova v uranových 
dolech Jáchymovska a Příbramska je smutnou realitou naší nedávné historie padesátých 
let minulého století. 

 
Z dnešního pohledu absurdní trestné činy těchto vězňů a neuvěřitelně nelidské 
podmínky vězněných, pro režim nepohodlných lidí, v pracovních táborech jen dokládají 
zrůdnost komunistické ideologie a jsou důkazem ničeho se neštítících praktik tehdejších 
představitelů vládnoucí strany. 
 
Přehled pracovních táborů, fungování komunistické justice, počty vězněných lidí a 
bohužel i počty těch, kteří pobyt v táborech a práci v uranových dolech nepřežili, jsou 
tak dokreslením toho, co tato historická etapa přinesla našim předkům a co musí zůstat 
nezapomenuto. 
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Crimes of Communism: "Forced labor camps at uranium mines in        
                                       Jachymov and Pribram  
                                   in Fifties of the 20th century " 
 
 
 
 
In this thesis, I tried to submit, if possible, factually true and correct image of  
a politically and legally difficult period in our postwar history. 
Communist revolution in February 1948 started the socialist reconstruction of our 
society with all the attendant phenomena of rising totalitarian power. 
  
Persecution of political opponents and their re-education and forced labor work in 
uranium mines in Jachymov and Pribram is a really sad reality of our recent history of 
the fifties of the last century. 
 
In retrospect, absurd crimes these prisoners and incredibly inhumane prison conditions 
and rules of inconvenient people in forced labor camps only show monstrosity of 
Communist ideology and are proof of loathing practices then representatives of the 
ruling party. 
 
Overview of forced labor camps, the operation of the communist judiciary, the number 
of incarcerated people, and unfortunately, the numbers who stay in the camps and work 
in uranium mines have not survived are so by drawing on what the historical stage 
brought our ancestors and what must remain unforgotten. 
 


