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ABSTRAKT 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou nucené práce, rozdělené do 

několika časových etap v průběhu 20. století: vývoj v Rakousko-uherské monarchii, 

plynule přecházející do situace ve vyhlášené Československé republice, razantní 

proměna v období 2. světové války a krátce po ní, vzniku táborů nucených prací na 

přelomu 40. a 50. let 20. století, období komunismu a nastínění novodobého vývoje po 

roce 1989. 

Klíčová slova: 

 donucovací pracovny 

 nucené pracovní kolonie 

 opatření o řízení práce 

 nucené (totální) pracovní nasazení 

 německé pracovní tábory/střediska 

 tábory nucené práce (TNP) 

 pomocné technické prapory (PTP) 

 všeobecná pracovní povinnost 
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ABSTRACT 

I deal in my work with the issue of forced labor, divided into several time periods 

during the 20th century: the development of the Austro-Hungarian monarchy, flowing 

into the situation in established Czechoslovak Republic drastic change during the 

second World War II and shortly thereafter, of the forced labor camps at the turn of the 

40s and 50s of 20th century, the period of communism and an outline of modern 

development after 1989.  

The most important key terms:  

 coercive (repressive) workhouses  

 forced labour colonies 

 measures of labor management  

 forced (total) workers 

 German labor camps/centers  

 forced labor camps (TNP)  

 auxiliary technical battalions (PTP)  

 general working duty 
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1. ÚVOD 

 

 Zákaz nucené práce je jedním z ústavně zakotvených základních práv a svobod 

každého jedince v České republice. Ne vždy tomu tak ale bylo. 

 V pojednání se zaměřím na porušování těchto práv v relativně nedávné době, 20. 

století, kdy byla Evropa zmítána politickými ideologiemi s tragickými dopady. Hrůzám, 

které se v té době děly, kupily a navazovaly na sebe, se musela udělat přítrž. Proto je 

dnes institut zákazu nucené práce promítnut do mnoha mezinárodních 

smluv a předpisů a odráží se i v naší tuzemské právní úpravě. Paradoxní ale je, že čím 

více jsou zákazy a práva deklarovány, tím více lidé zapomínají, proč vlastně. Z tohoto 

důvodu jsem si téma vybrala. 

 Při své práci chci studovat institut nucené práce a jeho proměny na území České 

republiky od Rakousko-Uherska až po přelom 20. a 21. století. Zvláště se budu zabývat 

třemi nejpalčivějšími časovými úseky, a to nucenému nasazení za Protektorátu 

Čechy a Morava v první polovině 40. let 20. století, vzniku pracovních středisek pro 

německé a rakouské obyvatelstvo po skončení 2. světové války a táborům nucené 

práce a pomocným technickým praporům na přelomu 40. a 50. let. V tomto rozsahu se 

dané problematice ještě nikdo nevěnoval. 

 Při zpracování tématu jsem vycházela z dobových právních předpisů, odborné 

literatury a periodik, internetových zdrojů a materiálu znojemského Okresního archivu, 

Archivu bezpečnostních složek v Kanicích u Brna, Archivu města Brna a Moravského 

zemského archivu. Sekundárně jsem používala prameny neúřední povahy jako 

vzpomínky, zápisky a deníky nuceně nasazených a literaturu na pomezí odborné 

literatury a beletrie, zachycující osobní příběhy lidí, kteří si nějakou formou nucené 

práce prošli a jejichž příběhy se sice již nedají bezpečně prokázat, ale jsou si navzájem 

velmi podobné. Tyto životní příběhy jsem se snažila porovnávat mezi sebou a co nejvíce 

zobecnit. 

 Práce je řazena systematicky podle časového horizontu, při psaní samotného 

textu jsem využívala deduktivní metody. Na začátku každé kapitoly jsem nejprve uvedla 

právní úpravu a na jejím základě se prostřednictvím literatury snažila vytvořit ucelený 

pohled na danou problematiku. Tu jsem se poté pokusila detailněji přiblížit ke 

konkrétnější představě, jak vše skutečně probíhalo, díky vzpomínkám 
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přeživších a archivního materiálu. Pro tento speciální rozbor jsem se zaměřila na jižní 

Moravu, kde jsem se narodila a kde je mi nejbližší vědecky bádat. Při výkladu definic 

jsem používala metodu deskriptivní a částečně také analogii. 
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2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

 Nejprve budu definovat základní pojmy, které jsou v práci dále použity a jež by 

bez tohoto vymezení mohly snadno mást významem. Jedná se zejména o různé typy 

táborů, které na sebe navzájem často navazovaly a pracovníci tak putovali z jednoho 

typu tábora do druhého. Proto mi přijde velmi vhodné, význam následujících pojmů již 

předem trochu naznačit. V převážné části z nich se jedná o protektorátně používaná 

zařízení, proto v závorce uvádím německé překlady. 

 

NUCENÁ PRÁCE/POVINNÁ PRÁCE – každá práce nebo služba, která je vymáhána 

na kterékoliv osobě pod pohrůžkou trestu a k níž se ona osoba nenabídne 

dobrovolně.1 Jedná se o nejobecnější definici veškerých činností, jež osoba 

vykonává navzdory své vlastní vůli z příkazu a donucení jiných osob, orgánů 

veřejné moci nebo ze zákona.2 

OTROCTVÍ – velmi úzký vztah a návazná souvislost s nucenou prací. Narozdíl od 

nucené práce je založené na vlastnictví obchodovatelného otroka, který je zbaven 

osobní svobody.3 

DONUCOVACÍ PRACOVNY – vznikly na základě říšského zákona č. 

90/1885, o donucovacích pracovnách a ústavech polepšovacích. Jednalo se o ústavy 

určené k zadržování a převýchově tzv. asociálních živlů. Mohlo jít o osoby 

vyhýbající se práci, o tuláky, žebráky či o osoby, které se nepodrobovaly 

policejnímu dozoru nebo se na úkor společnosti přiživovaly, např. prostitucí.4 

NUCENÉ PRACOVNÍ KOLONIE – zřízené zákonem č. 102/1929 Sb., o zřízení 

nucených pracovních kolonií. Daly se definovat jako sociální a zabezpečovací 

ústavy, v nichž byli káranci vedeni k pracovitému a občansky řádnému životu.5 

ZVLÁŠTNÍ TÁBOR SS (Sonderlager SS) – zřízený pro osoby se zvláštním 

                                                 
1 CHYSKÝ, Jiří. Nucená práce a její problematika se zřetelem k podstatě pracovněprávního poměru. 

Praha: Československá akademie věd, 1962. S. 39. 21-005-62. 
2 Tamtéž, s. 7. 
3 Tamtéž, s. 9 – 10 v poznámce pod čarou č. 3). 
4 JANČÍKOVÁ, Markéta. Zřízení tzv. donucovací pracovny v Brně. Encyklopedie dějin msta Brna. 

[online]. Aktualizováno 14. 12. 2007 [citováno 29. 01. 2014]. Dostupné z: 

<http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1476>. 
5 1350. Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu o vládním návrhu 

zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního zákona. Digitální 

depozitář. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Vytvořeno dne [citováno 31. 01. 

2014]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1350_00.htm>. 
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zacházením, kteří odmítli pracovat pro říši, či pracovali špatně, a pro členy NSDAP. 

Dal se dělit na dva typy: a) pro prominenty (v Jezeři v okrese Most), určený pro 

vysoce postavené důstojníky; b) nejsurovější zacházení s vězni s úmyslem 

pomalého a trýznivého umírání (na českém území žádný takový nebyl).6 

NUCENÉ NASAZENÍ/TOTÁLNÍ NASAZENÍ (Totaleinsatz) – jedná se o nucené 

pracovní nasazení obyvatel zemí, které během 2. světové války okupovalo 

nacistické Německo. Charakteristickými rysy byla „právně institucionalizovaná 

nemožnost ukončit pracovní poměr, jehož závěr se 

ztrácel v nedohlednu, a nepatrnými šancemi, že by člověk mohl alespoň minimálně 

ovlivnit okolnosti pracovního nasazení“.7 

PRACOVNÍ TÁBOR (Arbeitslager) – v tomto táboře byli ubytováni dělníci nasazení na 

práci. Nasazení bylo více či méně nucené a podle toho byly pracující osoby 

hlídány a jejich pobyt omezován. Na Moravě jich bylo 57. Např. pracovní 

tábor v Hodoníně nebo v Mikulově v letech 1943 – 1944.8 

SPOLEČNÝ PRACOVNÍ TÁBOR (Gemeinschaftslager) – stanovený hlavně pro cizí 

dělníky různých národností, kteří se k práci přihlásili dobrovolně. V táborech 

žili i s rodinami a jejich pobyt byl značně volnější než v předchozím případě. Např. 

Poštorná v okrese Břeclav v roce 1942.9 

UBYTOVNA (Wohnlager) – jednalo se o nestřežený tábor určený dělníkům, v němž 

přespávali a trávili většinu svého mimopracovního času. Jen na Moravě jich bylo 

48, z čehož tři byly židovské. Např. Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc 

atd.10 

PRACOVNĚ VÝCHOVNÝ TÁBOR (Arbeitserziehungslager) – určený osobám, jež 

dle nacistických nároků pracovaly špatně a nedostatečně, pro osoby 

propuštěné z koncentračních táborů s úmyslem vhodně je „vychovat“ pro 

práci v průmyslu, nebo i pro osoby, které porušily pracovní smlouvu. Doba pobytu 

nesměla přesáhnout 8 týdnů. Pracovně výchovných táborů bylo na území Moravy 

                                                 
6 NEDBÁLEK, František. Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země 

moravskoslezské. 1. vyd. Brno: ČSPB MěV Brno + ÚČSSD ČSAV, 1984. S. 10. 
7 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939 – 1945. Z německého originálu 

Zwangsarbeit unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 16. ISBN 

80-7203-708-0. 
8 NEDBÁLEK, František. Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země 

moravskoslezské. 1. vyd. Brno: ČSPB MěV Brno + ÚČSSD ČSAV, 1984. S. 13. 
9 Tamtéž, s. 13. 
10 Tamtéž, s. 14. 
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10. Např. Dvorská nebo Želešice v okrese Brno-venkov v letech 1944 – 1945.11 

TÁBOR NUCENÝCH PRACÍ (Zwangsarbeitslager) – v něm pracovaly v 1. polovině 

40. let osoby vyhýbající se práci, osoby, které z pracovního nasazení uprchly, 

Židé a cikáni. Na Moravě jich bylo 17 – některé z nich se postupně změnily na 

koncentrační tábory. Např. Znojmo, kde byl sběrný tábor pro tábor nucených 

prací.12 

ZAJATECKÝ TÁBOR (Gefangenenlager) – sloužil pro shromáždění válečných zajatců, 

zprvu se dbalo na to, aby byly jednotlivé národnosti odděleny. Např. v Božicích, 

Hodonicích, Litobratřicích, Micmanicích, Miroslavi, Olbramovicích, Znojmě, 

Valtrovicích nebo Derflicích v okrese Znojmo, Dolních Věstonicích, Drnholci, na 

Mušově, Pohořelicích a v Břeclavi v okrese Břeclav, v Malešovicích 

a v Tišnově v okrese Brno-venkov. Zde byli internováni zejména Srbové, Ukrajinci, 

Belgičani, Holanďani, Rusové a Francouzi.13 

CIKÁNSKÉ TÁBORY – zřizovány z rasových důvodů samostatně pro cikány, cikánské 

míšence a asociální živly.14 

ŽIDOVSKÉ TÁBORY A GHETTA – určené k oddělenému soustředění Židů, 

židovských míšenců a osob ze smíšených manželství z rasových důvodů od 

ostatních vězňů. Ke konci války byli Židé zařazováni i do jiných táborů, od 

ostatních se lišili nášivkou se žlutou Davidovou hvězdou a potupným nápisem 

„Jude“. Např. Oslavany v okrese Brno-venkov, jež sloužily jako pracovní pobočka 

ghetta Terezín.15 

INTERNAČNÍ/SBĚRNÝ TÁBOR (Sammellager) – jedná se o tábor sloužící zejména 

ke shromáždění uprchlíků z Německa, Sudet a Rakouska, Židů a cikánů a jejich 

rodin před jejich odesláním do větších ghett nebo rovnou do koncentračních táborů. 

Na moravskoslezském území jich bylo 13. Např. Ivančice v okrese Brno-venkov 

mezi lety 1938 – 1942.16 

KONCENTRAČNÍ TÁBOR (Konzentrationslager) – tábory zřízené pod pravomocí 

inspektora koncentračních táborů (RSAH).17 Uvězněni zde byli Židé, političtí 

                                                 
11 NEDBÁLEK, František. Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země 

moravskoslezské. 1. vyd. Brno: ČSPB MěV Brno + ÚČSSD ČSAV, 1984. S. 14. 
12 Tamtéž, s. 14 – 15. 
13 Tamtéž, s. 15 – 19. 
14 Tamtéž, s. 19. 
15 Tamtéž, s. 20 – 21. 
16 Tamtéž, s. 9. 
17 Z německého Reichssicherheitshauptamt – tento úřad byl jedním z orgánů, které 

rozhodovaly o internování a uvězňování osob v koncentračních táborech. 
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odpůrci režimu, kněží, zločinci, homosexuálové, zběhové, dělníci podílející se na 

sabotáži atd. Např. Slup18, Jaroslavice, Mackovice, Znojmo, Šatov nebo Hrušovany 

nad Jevišovkou v okrese Znojmo, Lednice, Valtice, Mikulov, Nové Mlýny, 

Pohořelice, Poštorná nebo Hustopeče v okrese Břeclav, kde všude byly zřízeny 

koncentrační tábory pro maďarské Židy. Vězni (včetně žen) byli přiřazováni na ty 

nejtěžší práce, později přiřazováni k provedení opevňovacích prací a zákopů.19 

TRESTNÝ (KÁRNÝ) PRACOVNÍ TÁBOR (Strafgefangenenlager) – zřízený na 

základě vládního nařízení č. 72/1939 Sb., o kárných pracovních táborech. Kárný 

tábor sloužil k výchově osob a jejich vedení k práci, poslušnosti a kázni. Určený 

byl pro zajatce, kteří se pokusili o útěk, pro ty, kdo odmítali pracovat pro říši nebo 

se dopustili kázeňských přestupků. Pracovní náplní byl výkon všeobecně prospěšné 

práce. Např. Vidnava v okrese Šumperk, Opava.20 

PRACOVNÍ TÁBORY/STŘEDISKA – pracovní útvary pro osoby, které po 2. světové 

válce pozbyly československé občanství a jimž byla na základě dekretu č. 71/1945 

Sb. stanovena pracovní povinnost. Většina takto pracujících byla později odsunuta 

do Německa a Rakouska. 

TÁBORY NUCENÉ PRÁCE – zřízené dle zákona č. 247/1948 Sb., o táborech 

nucených prací. Jejich význam tkvěl zejména v izolování nepřátel socialistického 

zřízení, kteří měli být v TNP převychováni prací. 

POMOCNÉ TECHNICKÉ PRAPORY – speciální, vojenské tábory nucené práce 

„nespolehlivých“ vojáků beze zbraně, které byly zneužitím branného zákona.21 

 

 Dle Mezinárodní úmluvy č. 29 z roku 1930, o nucené nebo povinné práci, se 

jedná o tyto formy22: 

1. nucená práce k veřejným účelům v obecném zájmu (práce na stavbě a udržování cest, 

železnic, mostů, vodních děl, přístavů, spojů telegrafických a telefonních, práce na 

hospodářských kulturách atd.) 

2. nucená práce k veřejným účelům místního významu (roboty, povinnosti uložené 

obyvatelstvu z důvodů hygieny nebo k budování a udržování komunikace apod.) 

                                                 
18 Do roku 1949 pod názvem Čule. 
19 NEDBÁLEK, František. Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země 

moravskoslezské. 1. vyd. Brno: ČSPB MěV Brno + ÚČSSD ČSAV, 1984. S. 10 – 12. 
20 Tamtéž, s. 19. 
21 HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. REICIN, fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011. 

S. 238. ISBN 978-80-86289-72-4. 
22 CHYSKÝ, Jiří. Nucená práce a její problematika se zřetelem k podstatě pracovněprávního poměru. 

Praha: Československá akademie věd, 1962. S. 41 – 43. 21-005-62. 
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3. nucená práce pro soukromé zaměstnavatele: 

 3.1) povinná práce vymáhaná vlastníky velkých panství od obyvatelstva těchto 

 panství na základě zákona nebo místního zvyku 

 3.2) obecná zákonná povinnost pracovat, týkající se nezaměstnaných 

 3.3) povolení pro správu pracovních kolonií k odvodům dělníků 

 3.4) zásahy úřadů do najímání pracovních sil 

 3.5) práce trestanců vykonávaná ve prospěch jednotlivců 

 3.6) zavedené daně pro domorodé obyvatelstvo k donucení ke vstupu do práce u 

 konkrétního zaměstnavatele 

 3.7) zákony o tuláctví a o dovolení pohybu z místa na místo – nepřímé nucení k 

 práci 
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3. NASTÍNĚNÍ VÝVOJE NUCENÉ PRÁCE V RAKOUSKO-

UHERSKÉ MONARCHII 

 

 Vývoj nucené práce se dá odvozovat od pracovního práva, jež se začíná jako 

samostatný institut formovat až ve 20. století. Legální úprava do té doby 

vycházela z cechovních předpisů a obyčejů, které zavazovaly 

učedníky a tovaryše k naprosté poslušnosti a úctě vůči cechmistrovi. Významnými 

prameny byly zejména horní zákony, čelední smlouvy a později písemné čelední řády, 

robotní patenty. Ty všechny upravovaly vztahy mezi pracujícími a pány 

(zaměstnavateli).23 

 Nucenou práci v Rakousko-Uhersku můžeme chápat dvojím způsobem. Prvního 

způsobu si byli lidé dobře vědomi a začali se právně ozývat již od počátku 19. 

století, a to zejména v souvislosti s nerovností mezi subjekty pracovního vztahu. Druhý 

způsob bojoval proti tzv. asociálním živlům24 – zadržoval 

je a převychovával k poslušnosti a k práci. 

 První pojetí – nerovnost subjektů – je jedním z podstatných znaků pracovního 

poměru, ovšem má své hranice, které musely být vytyčeny. Budu se jí stručně zabývat, 

protože se domnívám, že určité prvky nucené práce jsou také v práci 

nezaplacené, v nedodržení stanovených pracovních podmínek a potlačováním lidských 

práv a svobod. Je důležité si uvědomit, že tyto pracovní svobody musely být na přelomu 

19. a 20. století teprve konstituovány. 

 Proti zvůli pánů se zaměstnanci snažili bránit, postupně začaly vznikat různé 

formy kolektivní obrany, např. v podobě kolektivních smluv. Krátce nato se začaly 

zřizovat živnostenské inspekce, dohlížející na pracovní podmínky zaměstnanců. 

Zákonem z roku 1903 byly okresními orgány zavedeny veřejné zprostředkovatelny 

práce, v menších okresech tuto funkci plnily tzv. stravovny. Byla uzákoněna maximální 

pracovní doba, povinné přestávky na odpočinek, dny pracovního klidu, zákaz noční 

práce dětí a omezení této práce u žen. Rovněž byly právně ošetřeny mzdové nároky. 

Roku 1916 vešla v platnost novela ABGB25, jež definovala pracovní vztah jako 

závazek a zavedla zásady výkonu práce, odměňování zaměstnance a povinnosti 

                                                 
23 VOJÁČEK, Ladislav; SCHELLE, Karel; KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2008. S. 456 - 464. ISBN 987-80-7380-127-4. 
24 Vysvětleno a rozebráno více dále. 
25 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen 

Monarchie – všeobecný zákoník občanský. 



16 

 

zaměstnavatele směřující k ochraně bezpečnosti práce a při pracovní neschopnosti. 

Následující úpravy se věnovaly např. speciální úpravě práce dětí, pracovnímu poměru 

soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců, placeným 

dovoleným, vzniku podnikových rad s poradními hlasy dělníků a jejich práva na podíl 

na zisku.26 

 Druhý způsob pojímání nucené práce tkvěl v potírání neblahých tzv. asociálních 

živlů a měl úzkou souvislost s trestními předpisy. Tyto skupiny tzv. neusedlých lidí27 

byly trestány přísnými tresty a dokonce ještě tři roky po ukončení výkonu trestu 

podléhali pravomoci bezpečnostních úřadů28, jež je mohly vyzvat, aby ve stanovené 

lhůtě prokázaly, že se živí dovoleným způsobem a nezahálí. Pokud tuto povinnost osoba 

nesplnila, mohla být opět potrestána. 

 Klíčovými donucovacími prostředky a zařízeními byly přitom na konci 19. a na 

počátku 20. století donucovací pracovny. 

 

3.1. Donucovací pracovny 

 Jednalo se o veřejné ústavy, které měly pracovně-výchovný charakter. Putovaly 

do nich osoby způsobilé k práci, jež byly potrestány pro falšování veřejných úvěrních 

papírů, pro falšování mincí, žhářství, loupež, pro zločin veřejného násilí nebezpečným 

hrozením, pro zločin krádeže, pro podvod, žebrání a pro tuláctví. Tulákem byla přitom 

myšlena osoba „...nemajíce určitého bydliště nebo opustivše je, bez zaměstnání a práce 

se potulují, aniž prokázati mohou, že mají prostředky ke své výživě nebo že jich 

bezelstně nabyti hledí.“29 

 Donucovací pracovny měly téměř všechny evropské státy, ale bylo jich 

poskrovnu. V českých zemích fungovala zemská káznice pražská a její pobočka pro 

ženy v Řepích a roku 1841 byla zřízena donucovací pracovna i v Brně.30 Tento skromný 

počet káznic byl zapříčiněn zejména velkou vzdáleností mezi jednotlivými oblastmi, 

ruku v ruce s ekonomickou nákladností. Na konci 19. století ale docházelo k přibývání 

                                                 
26 VOJÁČEK, Ladislav; SCHELLE, Karel; KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2008. S. 456 - 464. ISBN 987-80-7380-127-4. 
27 Tuláci, žebráci, cikáni apod. 
28 Organizační složka státu a jedna ze složek moci výkonné. 
29 BRÁF, Albín. Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací. Praha: Nákladem 

spisovatele. 1884, s. 45 - 75. Dostupný také z: 

<http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail/733>. 
30 JANČÍKOVÁ, Markéta. Zřízení tzv. donucovací pracovny v Brně. Encyklopedie dějin msta Brna. 

[online]. Aktualizováno 14. 12. 2007 [citováno 29. 01. 2014]. Dostupné z: 

<http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1476>. 
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tuláctva a panovala všeobecná obava z těchto neblahých živlů. Např. v roce 1881 bylo 

jen pro potulku zatčeno 10.769 osob, z toho 8.177 mužů a 2.592 žen – soudně 

potrestána byla ale jen zhruba čtvrtina z nich. Veřejnost proto vládu vyzývala k řešení 

situace a k vydání zákona, který by zřídil donucovacích pracoven více. K tomu došlo 

říšským zákonem č. 90/1885. Určitou inspiraci k němu představoval anglický zákon 

chudinský z roku 1601 či zakládání francouzských káznic po roce 1774.31 Donucovací 

pracovny tak byly zřízeny ve Znojmě, Jihlavě, Šumperku a Novém Jičíně na 

Moravě a v Čechách v Pardubicích.32 

 Existovaly tři druhy donucovacích pracoven:  

 

1. chudinské pracovny vztahující se mimo jiné i na otázky sociální pomoci a poskytující 

chudinské podpory pro ty, jež neměli výživy, do doby, než si výdělek najdou. K práci 

zde nesměl být nikdo nucen, ovšem pokud se o nabízenou práci v pracovně již 

ucházel a odmítl ji, zanikl mu tím nárok na chudinskou pomoc. 

 

2. donucovací pracovny v užším slova smyslu, do nichž se dodávaly a držely se v nich 

asociální osoby (tuláci, žebráci, lidé vyhýbající se počestnému výdělku, čeleď 

vyhýbající se práci) a byly donucovány administrativními prostředky k práci a pořádku. 

Rozdíl mezi donucovacími pracovnami a vězením spočíval v nakládání se 

zadržovanými osobami a také v tom, že káranec se do nich neumisťoval na určitou 

dobu, ale délka jeho pobytu se odvíjela od jeho vlastního chování v zařízení a míry 

nastalého polepšení. Maximálně ale na zákonem stanovenou dobu tří let.33 Zpravidla se 

používaly u již zmíněných neblahých živlů, anebo sekundárně rozhodnutím soudu po 

odbytém trestu ve vězení jako káznice pro dodatečnou napravovací vazbu. 

 

3. zvláštní kategorie pro mladistvé kárance do věku 18 let a pro nezletilce zanedbaného 

vychování, jež plnily zejména funkci polepšoven. 

 

 Dle říšského zákona č. 90/1885 rozhodovaly o zřízení pracoven okresy a obce 

                                                 
31 BRÁF, Albín. Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací. Praha: Nákladem 

spisovatele. 1884. S. 45 - 75. Dostupný také z: 

<http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail/733>. 
32 JANČÍKOVÁ, Markéta. Zřízení tzv. donucovací pracovny v Brně. Encyklopedie dějin msta Brna. 

[online]. Aktualizováno 14. 12. 2007 [citováno 29. 01. 2014]. Dostupné z: 

<http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1476>. 
33 BRÁF, Albín. Donucovací pracovny. Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha: J. Otto, 1893. S. 842 - 

844. Dostupné z: <http://archive.org/stream/ottvslovnknauni11ottogoog#page/n888/mode/2up>. 
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samy, rozhodnutí o dodání konkrétních osob do donucovacích pracoven pak 

bylo v pravomoci smíšených kommissí při jednotlivých místodržitelstvích, v nichž byl 

zastoupen vždy také příslušný zemský výbor.34 Vnitřní organizace spočívala v dozorcích 

znalých příslušná zaměstnání, kteří svými návody prováděli práce na účet dané země či 

ve prospěch veřejnosti nebo dodávali káranecké síly i pro soukromé zaměstnavatele. 

Zařízení pracoven a druh prováděných prací se musel vždy přizpůsobit místním 

poměrům a potřebám. 

 Káranci se v pracovnách přísně dělili na základě pohlaví a stupně zkaženosti, 

také podle chování na disciplinární třídy. Toto rozdělení se používalo při pracích, při 

rozdělení do obytných místností i u povolených výhod, jako byly zejména možné 

přivýdělky a převýdělky.35 Postup do nejlepších skupin byl nezbytný pro 

rozhodnutí o nápravě, a tedy o propuštění osoby z donucovací pracovny. 

 Na přelomu 19. a 20. století se pravidla v pracovně zmírnila a začaly se používat 

humánnější způsoby převýchovy. Zlepšila se lékařská péče a zvýšila finanční částka na 

stravování káranců. Byly povoleny různé úlevy a dříve zakázané činnosti, zrušen zákaz 

kouření. Káranci se také mohli ve volných chvílích vzdělávat, číst nebo sportovat.36 

 Během první světové války se používání donucovacích pracoven omezilo kvůli 

branné povinnosti a nástupu mužů do vojenské služby. Část budov pracovních 

areálů v té době mohla sloužit jako vojenská nemocnice, jako tomu bylo 

např. v Pardubicích.37 

 Zamýšleným výsledkem zřizování donucovacích pracoven bylo zjevné snížení 

počtu asociálních osob, jak k tomu došlo např. v Prusku nebo v rakouských zemích 

následkem přísnějšího dozoru a přidržování k práci; rovněž se v nich snížil i počet 

chudých.38 K tomu ale v českých zemích tak úplně nedošlo, zejména kvůli přeplněnosti 

donucovacích pracoven, neboť do nich kromě zamýšlených osob byly 

umísťováni k polepšování i trestanci, a tím byla uměle prodlužována jejich vazba. 

                                                 
34 Umístění dosud nepolepšených provinilců do donucovacích pracoven mohl přikázat soud, ale ke 

konečnému rozhodnutí o umístění delikventa byla oprávněna jen tato komise zemského úřadu. 
35 Převýdělek = odměna za výkon převyšující daný úkol. 
36 ŠIMEČEK, Jan. 120 let od vzniku zemské donucovací pracovny v Pardubicích. Vězeňská služba České 

republiky [online]. Vytvořeno 27. 04. 2011 [citováno 30. 01. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.vscr.cz/veznice-pardubice-89/aktuality-200/120-let-od-vzniku-zemske-donucovaci-

pracovny-v-pardubicich>. 
37 Donucovací pracovna. Víte, že? Obyčejný deník [online]. Vytvořeno 24. 03. 2010 [citováno 30. 01. 

2014]. Dostupné z: <http://matama.blog.cz/1003/donucovaci-pracovna>. 
38 BRÁF, Albín. Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací. Praha: Nákladem 

spisovatele. 1884, s. 45 - 75. Dostupný také z: 

<http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail/733>. 
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Neplnily tak již svou stěžejní preventivní funkci, „jejichž pomocí lidé bez zaměstnání, 

kteří cestují práci hledajíce, chrání se před upadnutím v tuláctví poskytováním 

noclehu a stravy za vykonání jisté práce nebo i poskytováním delšího 

pobytu a zaopatření za práce vykonané“.39 

 Význam pracoven postupem času upadal. Jejich prostory byly 

využívány a sloužily třeba jako sběrné tábory nebo pracovně výchovné tábory během 

Protektorátu, po válce ke koncentraci a zadržení zrádců národa a Němců a později je 

využíval totalitní komunistický režim k věznění osob, perzekuovaných zejména pro 

jejich politické názory a postoje. Takový osud provázel např. již zmiňovanou 

pardubickou pracovnu, jejíž budovy slouží v současnosti jako věznice.40 

                                                 
39 BRÁF, Albín. Donucovací pracovny. Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha: J. Otto, 1893. S. 842 - 

844. Dostupné z: <http://archive.org/stream/ottvslovnknauni11ottogoog#page/n888/mode/2up>. 
40 Donucovací pracovna. Víte, že? Obyčejný deník [online]. Vytvořeno 24. 03. 2010 [citováno 30. 01. 

2014]. Dostupné z: <http://matama.blog.cz/1003/donucovaci-pracovna>. 
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4. VÝVOJ NUCENÉ PRÁCE V OBDOBÍ PRVNÍ 

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

 

 Po vzniku Československé republiky se donucovací pracovny používaly nadále. 

Podléhaly stále zemským úřadům, které je založily. Tyto úřady byly podřízeny 

ministerstvu vnitra. Díky změnám z roku 1921 se ale následně pracovny dostaly přímo 

pod kompetenci ministerstva spravedlnosti.41 

 Společenské poměry se z hlediska výskytu nebezpečných elementů nezlepšily: 

„Práce se štítící živly jsou překážkou zdravého vývoje denního života v našem 

státě a chceme-li se vyvarovati stálému klesání pocitu jistoty a pořádku, jest naprosto 

nutno, aby proti zahálčivým a zločinným elementům bylo postupováno se vší přesností 

dosavad platných zákonů a mimo to, aby tyto zákony byly doplněny a staly se 

ochranným prostředkem proti rostoucí zločinnosti.“42 

  Zločinnost té doby opravdu dosahovala neúnosné míry. Statisticky bylo 

prokázané, že se většina zločinců do věznice opakovaně vrací a že se tím stávají, 

smutně řečeno, nenapravitelnými zločinci z povolání. „Denní zkušenost sama již 

dostatek učí, že se u nás poměry v tomto směru po válce značně zhoršily a že 

zejména z dorůstající generace, která za války nepožívala v dětských a mladistvých 

letech dostatečného dozoru a výchovy, vycházejí mladiství zločinci, kteří svou 

smělostí a surovostí hrozí se státi metlou obyvatelstva. To vše jest zjev tak známý a tak 

často přetřásaný, že by nebylo potřebí ho zvláště dokazovati.“43 Pro představu, v roce 

1914 bylo pro zločiny proti majetku (krádež, zpronevěru, podvod) odsouzeno 2.159 

mužů a 380 žen ve věku přes 20 let. Roku 1922 narostly počty na 12.457 mužů a 3.750 

žen stejného věku. Zchudlí lidé byli po skončení války nuceni shánět si obživu 

všemožně. 

 Došlo proto k přijetí zákona č. 102/1929 Sb., jímž se zřídily nucené pracovní 

                                                 
41 ŠIMEČEK, Jan. 120 let od vzniku zemské donucovací pracovny v Pardubicích. Vězeňská služba České 

republiky [online]. Vytvořeno 27. 04. 2011 citováno 30. 01. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.vscr.cz/veznice-pardubice-89/aktuality-200/120-let-od-vzniku-zemske-donucovaci-

pracovny-v-pardubicich>. 
42 1350. Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu o vládním návrhu 

zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního zákona. Digitální 

depozitář. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Vytvořeno dne [citováno 31. 01. 

2014]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1350_00.htm>. 
43 Odůvodnění vládního návrhu zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých 

ustanovení trestního práva. Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1927 [online]. Vytvořeno dne 

[citováno 01. 02. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/tisky/T0445_01.htm>. 
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kolonie jako doplňující forma stávajících donucovacích pracoven, a nastal skutečný 

boom pracovních táborů. 

 

4.1. Nucené pracovní kolonie 

 Donucovací pracovny byly ústavy uzavřenými, kdežto nově vzniklé pracovní 

kolonie byly „myšleny jako zařízení, v nichž osoby tam umístěné budou zaměstnány 

hlavně prací na volném vzduchu.“44 Správa těchto zařízení v otázkách dozorčího 

personálu nebo vedení ústavů byla svěřena zemským úřadům. Úhrada 

nutných a účelných nákladů na jejich zřízení, správu a udržování, stejně jako právo na 

řádný dozor na hospodárné vedení přináleželo státu. Smyslem kolonií nebyla výdělečná 

činnost, ale stát se pochopitelně snažil pokrýt náklady ústavů jejími výtěžky. 

 Tyto tábory byly stavěny zpravidla v přírodě, která měla napomoci kýženému 

výchovnému cíli. Povaleči a ostatní káranci zde vlastníma rukama stavěli 

silnice a budovali přehrady a vodárenské věže, vysazovali stromy, podíleli se také na 

vojenském zbrojení – tyto práce je měly tělesně i morálně zocelit. Snad právě z této 

doby pochází známé pořekadlo „Práce šlechtí.“45 

 Do kolonií mohly být zařazeny odsouzené osoby, které byly již dvakrát trestány 

pro menší přestupky – hledělo se na ně tak, že nechtěli hledat práci kvůli své 

lenosti a raději se uchylovali k zločinu, pro který „byli jako příslušníci nemajetných tříd 

vždy náchylní“.46 Rovněž do kolonií byly zařazeny zahálčivé 

osoby a osoby s „ničemnou lehkomyslností“ či z hrubé zištnosti viníka, dvakrát 

potrestaného za trestný čin proti cizímu majetku. Naopak káranci ztížení nakažlivou 

nemocí, lidé nezpůsobilí k práci, osoby duševně choré, těhotné a kojící ženy nesměly 

být do donucovacích pracoven přijaty vůbec. Nemocní káranci a káranci 

způsobilí k lehčí práci byli přitom umístěni do zvláštního oddělení. 

 Délka držení osob v koloniích byla z minimálních šesti měsíců a s maximální 

délkou na tři roky prodloužena na jeden rok až nejdéle pět let.47 Po uplynutí minimální 

                                                 
44 Odůvodnění vládního návrhu zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých 

ustanovení trestního práva. Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1927 [online]. Vytvořeno dne 

[citováno 01. 02. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/tisky/T0445_01.htm>. 
45 BALOUH, Pavel. STROBACH, Vít. Dějiny přítomnosti. Za národ a zisk. Nový prostor [online], č. 424. 

Vytvořeno [citováno 01. 02. 2014]. Dostupné z: <http://www.novyprostor.cz/clanky/424/za-narod-a-

zisk.html>. 
46 Tamtéž. 
47 VOJÁČEK, Ladislav; SCHELLE, Karel; KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 
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doby mohli být napravení káranci podmíněně propuštěni – jejich chování bylo následně 

dozorováno po dobu 2 – 5 let. Pokud se v této zkušební době prokázalo, že se zdánlivě 

napravená osoba nepolepšila, bylo propuštění odvoláno. O podmíněném 

propuštění i o jeho odvolání rozhodovala stále speciální komise. 

 Nad osobami, umístěnými v pracovnách, musel soud stanovit policejní dohled. 

Dozorující orgány směli v donucovacích pracovnách, nucených pracovních 

koloniích a polepšovnách při výkonu své služby použít dokonce zbraně, přiměřeně 

museli dbát předpisů o četnictvu.  

 Stát přispíval lidem pouze na mzdy, ostatní příspěvky spočívaly na bedrech 

zemských a obecních úřadů a soukromých subjektů (příkladem může být Baťovo 

obuvnické impérium). Na počátku 30. let navíc obrovsky vzrostla míra 

nezaměstnanosti, hlavně u mladých lidí, dosahovala téměř 30%. Podpůrné akce 

zemských úřadů a jejich sociální politika kladly proto důraz na spojení výplaty 

podpor s výkonem práce, aby chudí nezahálili. 

 Nucená práce v Druhé republice spočívala ve snaze „vycvičit z nezaměstnaných 

odolné, národně uvědomělé dělníky a zbavit se všech neloajálních a nepřizpůsobivých 

občanů a parazitů, jejichž přítomnost volala po sjednocení národa a zavedení stále 

represivnějších opatření“.48 Mezi lidmi sílila důvodná obava, že zejména mladí lidé 

nemající práci a živořící na pokraji společnosti, se mohou stát velmi silnou a snadno 

ovlivnitelnou loutkou v rukách radikálních skupin. 

 Od podzimu roku 1938 se začalo zakládat mnoho pracovních útvarů: kárné 

pracovní tábory, koncentrační tábory, internační tábory, pracovně výchovné 

tábory a další. Následovalo vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, a tím de facto 

počátek vývoje nucené práce v té nejextrémnější podobě. Tomuto vývoji se budou blíže 

věnovat následující kapitoly, výše popsanou historií nucené práce jsem chtěla poukázat 

na smutný fakt, že: „...Myšlenka pracovních táborů se tedy nezrodila v pomatených 

myslích zločinných diktátorů 20. století. Tím, co ji umožnilo, bylo vytvoření „volného 

trhu“ práce a představa, že každá skupina obyvatel musí být přizpůsobena jeho 

normám a účelům. V liberálně-demokratické ČSR běželo především o soukromý zisk. 

Fašistická druhá republika už trestala i své rasové nepřátele. Hranice přechodu mezi 

demokracií a fašismem přitom nebyly a nejsou tak zřetelné, jak bychom si přáli. Brány 

                                                                                                                                               
s.r.o., 2008. S. 496. ISBN 987-80-7380-127-4. 
48 BALOUH, Pavel. STROBACH, Vít. Dějiny přítomnosti. Za národ a zisk. Nový prostor [online], č. 424. 

Vytvořeno [citováno 01. 02. 2014]. Dostupné z: <http://www.novyprostor.cz/clanky/424/za-narod-a-

zisk.html>. 
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pracovních táborů zůstávají otevřené napříč časem i politickými režimy.“49 

                                                 
49 BALOUH, Pavel. STROBACH, Vít. Dějiny přítomnosti. Za národ a zisk. Nový prostor [online], č. 424. 

Vytvořeno [citováno 01. 02. 2014]. Dostupné z: <http://www.novyprostor.cz/clanky/424/za-narod-a-

zisk.html>. 
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5. VÝVOJ NUCENÉ PRÁCE V PROTEKTORÁTU 

ČECHY A MORAVA 

 

 „Evropa se „propadla do temnot středověku, kdy se lidský rod opět rozdělil na 

„pány“ a „nevolníky“.“50 

 

 Tato kapitola pojednává zejména o nuceném nasazení českých dělníků za 2. 

světové války. V rámci Německa však nešlo o nový institut – nasazení zahraničních 

dělníků probíhalo už na počátku 20. století a ve Výmarské republice. Vrcholu v počtu 

nasazených dosáhli v roce 1918, kdy jich bylo 900.000 – patřili mezi ně zejména 

dobrovolní dělníci z Polska, Československa a Nizozemska. Nucené nasazení 

probíhalo i v letech 1. světové války, ale bylo kvantitativně i kvalitativně 

zanedbatelnější – jednalo se o nábor především polských51 a belgických civilistů do 

zemědělství. Přes silný odpor obyvatelstva šlo o 410.000 Poláků a 61.000 Belgičanů. 

Mezinárodní tlak přiměl Německo upustit od donucujících metod – Německo je ale 

obešlo uměle vyvolanými zhoršenými životními podmínkami v Belgii a materiálně 

pobídlo k práci v Německu. Nicméně, podíl zahraničních 

zaměstnanců v žádném z období velké války nepřesáhl 10% ze všech zaměstnanců 

Německa.52 

 Mnichovskou dohodou a vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava utrpělo 

vzkvétající české pracovní právo velkou ránu a proměnilo se v zastrašující nástroj moci. 

Hitlerovská Třetí říše si dobře uvědomovala bezbrannost vystrašených lidí a propočítala 

ji s ekonomickou výhodností. V okleštěném státě se navíc ještě prohloubila hospodářská 

krize, když se stovky tisíc obyvatel pohraničí stáhly do vnitrozemí. Tam marně hledali 

nová zaměstnání a ubytování. Počet nezaměstnaných stále stoupal – na konci roku 1938 

jich bylo 140.000.53 

 Československá vláda se nastalou situaci snažila zmírnit zřizováním tzv. 

                                                 
50 RAKYTKA, Ján. Nevolníci Říše. 1. vyd. Praha: Vlastním nákladem Ján Rakytka, 2003. ISBN 

8023934333. 
51 V Polsku byli deportacemi postiženi už tehdy obzvlášť Židé. 
52 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 24 – 25. ISBN 80-

7203-708-0. 
53 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 10. 23-091-74 13/33. 
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pracovních útvarů. 

 

5.1. Pracovní útvary 

 Byly zřízeny nařízením č. 223/1938 Sb. k dočasnému hospodářskému zajištění 

nezaměstnaných osob a k využití jejich pracovní schopností. Na jejich zřízení se 

podílelo ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem sociální péče, 

ministerstvem vnitra, ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ministerstvy.54 

 Jejich organizace probíhala vojensky, podle zásad branné moci. Byli sem 

zařazováni nezaměstnaní po dovršení 18 let věku podle přihlášek nezaměstnaných, které 

vedly okresní úřady. Zařazení do útvaru započalo povolávacím rozkazem, jenž měl také 

funkci bezplatné jízdenky do místa určení. 

 Povolaní se museli nejdříve podrobit lékařské prohlídce. Vyřazování určených 

osob bylo možné, pokud nebyly fyzicky schopné nastoupit do útvaru, nebo když 

prokázaly, že si mezitím sehnaly zaměstnání. O vyřazení se vydalo osvědčení, které 

rovněž platilo jako jízdenka domů. 

 Poměr pracovníků v útvarech nebyl soukromě pracovní, ale vztahem veřejným. 

Prováděli veřejně prospěšné práce a to jen ty, které nevylučovaly normální podnikání. 

Tito příslušníci byli podřízeni velitelství pracovních útvarů a vojenské kázeňské 

pravomoci. Byli povinni řádně pracovat a za to dostávali stravu, ubytování, 

výstroj a denní přídavek 1,50 k za každou odpracovanou hodinu a k tomu navíc 40 hal. 

Přináležel jim také nárok na vyživovací příspěvek pro jejich rodiny a nárok na 

dovolenou. V případě úrazu nebo nemoci měli nárok na bezplatnou ambulantní péči. 

Pracovní doba činila 48 hodin týdně. Když někdo nepracoval nebo pracoval špatně, 

mohl být potrestán 6 měsíci ve vězení.55 

 Náklady na provoz útvaru hradilo ministerstvo sociální péče. 

 

5.2. Kárné pracovní tábory 

 Na začátku března 1939 došlo vládním nařízením č. 72/1939 Sb. k založení 

kárných pracovních táborů, sloužících potřebám ministerstva národní obrany a po 

                                                 
54 BUBENÍČKOVÁ, Růžena; KUBÁTOVÁ, Ludmila; MALÁ, Irena. Tábory utrpení a smrti. 1. vyd. 

Praha: Svoboda, 1969. S. 195 – 214. 25-041-69. 
55 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 149 – 150. 23-091-74 13/33. 
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dohodě i ostatním zúčastněným ministerstvům. Pracovníci byli využiti k plnění 

všeobecně prospěšných úkonů. Pracovní doba byla stanovena na nejméně 48 hodin 

týdně. Mimo práci sloužil tábor také občansky výchovným cílům. 

 Organizace tábora byla založena na zásadách branné moci. Kárný tábor se 

skládal z řídících a správných orgánů a zařazených pracujících osob. Velitelství kárných 

pracovních táborů vydávala všeobecná nařízení, aby udržela kázeň a pořádek v táboře. 

 Do kárných pracovních táborů byl zařazován stejný typ osob, jako tomu 

bylo v donucovacích pracovnách a v pracovních koloniích. Jednalo se o osoby starší 18 

let, vyhýbající se práci a osoby pracující v pracovních útvarech dle zákona č. 223/1938 

Sb., jež se chovaly hrubě neukázněně nebo jim svěřené práce vykonávaly úmyslně 

nedbale. O jejich zařazení rozhodoval okresní úřad (státní policejní úřad), určená osoba 

se o zařazení dozvěděla doručeným povolávacím listem. Dopravení určených 

povolaných osob do nejbližších kárných pracovních táborů měly na starost četnické 

stanice. Příslušníky kárného pracovního tábora se povolané osoby staly dnem, kdy byly 

velitelství tábora odevzdány. Ihned poté u nich proběhla lékařská prohlídka ke zjištění 

zdravotního stavu, potřebná pro další rozdělení do pracovních skupin. 

 Příslušníci kárných táborů neměli nárok na dovolenou. Povinná délka 

pobytu v táborech byla nařízením stanovena na 3 měsíce, výjimkou z tohoto pravidla 

byly případy, byli-li příslušníci táborů povoláni k vykonání vojenské služby, nebo 

pokud se stali tělesně či duševně nezpůsobilí k pobytu v táboře. Udělal-li káranec 

kázeňský přestupek, mohl být propuštěn až 6 týdnů po vykonání trestu za poslední 

přestupek. O propuštění rozhodovalo velitelství tábora a káranci o tomto rozhodnutí 

vydalo osvědčení. Povolání do tábora i osvědčení o propuštění znamenalo prakticky 

opět bezplatnou jízdu po železnici do sídla pracovního útvaru nebo do místa bydliště 

propuštěného. 

 Pracovníci měli právo na stravu, ubytování v táborech a výstroj k práci, 

také k pracovnímu přídavku za každou skutečně odpracovanou hodinu ve výši 10 hal. 

V případě nemoci nebo úrazu jim bylo poskytnuto bezplatné ambulantní 

léčení v kárném pracovním táboru, v případě nutnosti v nejbližší veřejné nemocnici. 

Rodinám zařazených příslušníků tábora mohl být přiznán nárok na vyživovací 

příspěvek. 

 Pracovní tábory vedl a spravoval omezený, nařízením stanovený, okruh osob. 

Patřili mezi ně vojáci v činné službě pro velitelství kárných pracovních táborů, četníci, 

orgány státní policie, vězeňští dozorci a případně i obyčejní zaměstnanci ve státní 
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správě. Směli použít zbraně, opět ale jen v souladu s předpisy platnými pro četnictvo. 

Náklady na provoz tábora včetně platů pracujících osob a ubytovacích výdajů hradilo 

převážně ministerstvo vnitra.56 

 

 Na přelomu let 1938 a 1939 probíhala jednání mezi 

německou a československou vládou o nasazení českých a slovenských dělníků do říše. 

Zájem byl hlavně o zemědělské57 a stavební dělníky, o kovodělníky. Zajímavé je, že v té 

době bylo pracovních sil v říši ještě dostatek, ale zřejmě už tehdy se začalo 

spekulovat o možném náboru našich dělníků. Československá vláda tyto nábory 

nepřijímala s nadšením, ale vzhledem k vyvíjejícímu se politickému tlaku byla 

donucena s návrhem mezivládní smlouvy souhlasit.58 

 Po vyhlášení Protektorátu dne 15. březnu 1939 se suverénní postavení 

československého státu zhroutilo. Říšské úřady zahájili v protektorátu nábory 

pracovních sil pro potřeby německého průmyslu. Byly tištěny plakáty a vyhlášky, 

informující o náboru pracovních sil – na venkově plnil tuto funkci obecní posel 

vybubnováním. 

„OZNÁMENÍ 

Dne 23. března 1939 o 8. hodině ranní budou pověřenci německých orgánů 

přítomni v budově okresní zprostředkovatelny práce v Brně, ulice Cejl, číslo 73, aby 

najali mužské a ženské pracovní síly všech oborů pro říši. Každý český dělník, který 

nemá zaměstnání nebo dostatečný výdělek, může se hlásiti. Jízda do říše je 

bezplatná a potraviny na cestu budou dodány.“59 

 V říši byl o české dělníky velký zájem. Od října 1939 se začali objevovat „černí 

najímači“, kteří obcházeli restaurace a hospody a přemlouvali ty, kteří si vydělávali 

málo a chtěli si přilepšit. Zaměstnání na říšském území zájemce zprvu velmi lákalo, 

protože tam byly poměrně vysoké mzdy a také kurs marky byl výhodný, navíc 

německé i protektorátní úřady z politických důvodů poskytovaly i mnohé jiné výhody.60 

Proti této prvotní anarchii a neoficiálnímu postupu při najímání dělníků se samozřejmě 

                                                 
56 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 149 – 150. 23-091-74 13/33. 
57 Vládní nařízení č. 177/1939 S., o přikazování osob k zemědělským pracím. 
58 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 11 – 12. 23-091-74 13/33. 
59 Tamtéž, s. 9 
60 Např. vládní nařízení č. 237/1941 Sb., o podpoře včleňování do práce. 
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bouřily říšské úřady. Výsledkem pak bylo zavedení úřadů práce.61 

 Německé úřady vedly dlouhé evidence nezaměstnaných a veškeré údaje o nich. 

Dokonce i výsledky lékařských prohlídek se od srpna 1939 musely zapisovat do 

předepsaných formulářů. 

 Zpočátku byly tábory interpretovány v radiích a tisku jako zcela dobrovolné, ale 

nebylo tomu tak docela tak. Mnozí nezaměstnaní byli státními orgány zastrašováni, že 

pokud odmítnou, seberou jim podpory v nezaměstnanosti a budou povoláni do 

pracovních útvarů.62 Byli tak donuceni dostavit se před najímací komisi a vyslovit 

souhlas s nabízeným zaměstnáním. Hodně českých rodin považovalo nástup na 

práce v říši za zradu národa a kolaboraci, v ilegálním tisku63 se před nábory varovalo. 

Už na konci jara 1939 se totiž rozneslo, že to s pracovními podmínkami v říši nebude až 

tak růžové, a pracovníci se začali hromadně vracet. Odvetou bylo vydání tajného 

říšského výnosu, podle kterého mohli být Češi, kteří své zaměstnání v říši opustili, 

zatčeni a dáni do „ochranné vazby“ (Schutzhaft).64 

 Přikazování na práce se v protektorátu v této době týkalo zejména oblasti 

zemědělství, protože bylo potřeba zásobovat potravinami postupující německou 

frontu.65 

 Do Německa směli odejet jen Češi. Němci žijící na území protektorátu nesměli 

opustit hranice. Souviselo to zřejmě s plány na poněmčení českého území. Do 

protektorátu byli současně lákáni říšští Němci.66 

 Vládním nařízením č. 190/1939 Sb. byla zavedena všeobecná pracovní 

povinnost pro muže ve věku od 16 do dovršeného 25. roku věku, nařízení se vztahovalo 

pouze na příslušníky protektorátu. 

 

5.3. Všeobecná pracovní povinnost 

 Tato povinnost se týkala všech mužů výše určené věkové skupiny a trvala jeden 

                                                 
61 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 19. 23-091-74 13/33. 
62 V dubnu 1939 nařídil zemský úřad práce, aby se všechny osoby pobírající příspěvek v nezaměstnanosti 

povinně účastnily náborů na práci. 
63 Např. vládní nařízení č. 175/1941 Sb., o úpravě poměrů v českém tisku. 
64 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 17. 23-091-74 13/33. 
65 Např. vládní nařízení č. 177/1939 Sb., o přikazování osob k zemědělským pracím; vládní nařízení č. 

173/1940 Sb., o přikazování pracovních sil k zemědělským pracím. 
66 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 17. 23-091-74 13/33. 
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rok, s odůvodněnou možností prodloužení na dva roky. Do této doby se dala započíst 

vojenská služba, nejvýše ale 6 měsíců. K povolání nepřekážel ani dosavadní pracovní 

poměr takové osoby, který automaticky zanikl. 

 Muži prováděli zvlášť důležité úkoly, jak stanovilo ministerstvo 

sociální a zdravotní správy. Měli nárok na mzdu dle hromadných pracovních 

smluv a přiměřený vyživovací příspěvek pro své rodiny. Bezplatně obdrželi pracovní 

oděv a nářadí. Při porušení svých povinností mohli být potrestáni pokutou do výše 

20.000 K, nebo vězením až na 6 týdnů. 

 

 Od počátku války, tedy od září 1939, se v protektorátu objevily pracovní úřady 

založené na základě vládního nařízení č. 193/1939 Sb., o úřadech práce, podle 

německého modelu.67 Dosavadní najímací komise zrušily svoji činnost a často se staly 

vedoucími pracovníky na těchto úřadech. Zpočátku vznikly v Praze, Plzni, Klatovech, 

Strakonicích, Českých Budějovicích, Táboře, Příbrami, Havlíčkově Brodě, Kolíně, 

Kutné Hoře, Pardubicích, Hradci Králové, Jičíně, Mladé Boleslavi, Mělníku, Kladně, 

Brně, Jihlavě, Olomouci, Prostějově, Kroměříži a Zlíně68 – časem se jejich struktura 

změnila.69 

 Kdo nedbal pokynu úřadu a nedostavil se ve stanovenou dobu na určené místo, 

byl udán protektorátní policii a četnictvu. Proti jejich rozhodnutím se dalo teoreticky 

odvolat, ale bez odkladného účinku, taky prakticky byly verdikty nezvratné. 

 Mezi lety 1939 – 1941 vydala protektorátní vláda a okupační správa množství 

nařízení a směrnic, které výrazně omezovaly svobodnou volbu 

zaměstnání a samostatnou personální politiku protektorátních podniků.70 

 V prosinci 1939 se začali vracet první dobrovolní dělníci, protože pracovní 

síla v říši díky polským zajatcům nechyběla. Až na jaře roku 1940 začaly úřady práce 

znovu nabírat svobodné muže ve věku 18 – 35 let bez ohledu na zaměstnání – tentokrát 

již pod pohrůžku perzekuce ze stran gestapa, což měl ve vystrašeném protektorátu velmi 

                                                 
67 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka; PAŽOUT, Jaroslav; SEDLÁKOVÁ, Monika. Pracovali pro Třetí říši. Nucené 

pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše 

(1939-1945). 1. vyd. Dolní Břežany: SCRIPTORIUM, 2011. S. 17. ISBN 978-80-87271-39-1. 
68 ZVĚŘINOVÁ, Stanislava. Devatenáct nám bylo pryč: (Totální nasazení dívčího ročníku 1924 trochu 

jinak). Praha: Státní ústřední archiv, 2001. S. 11. ISBN 80-85475-72-3. 
69 Např. vyhláška č. 30/1940 Sb., kterou se zřizují pobočky úřadů práce; vládní nařízení č. 192/1941 

Sb., o výstavbě úřadů práce. 
70 Např. vládní nařízení č. 323/1939 Sb., jímž se obmezuje zrušování pracovních poměrů a přijímání 

pracovních sil; vládní nařízení č. 309/1940 Sb., o přizpůsobení hospodářství Protektorátu Čechy a Morava 

hospodářství Velkoněmecké říše. 
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přesvědčující účinek. Jednalo se o reakci na vyhýbání se nasazení, jelikož se 

lidé v novinách dozvídali o bombardování a přicházely také dopisy již 

nasazených o špatných podmínkách v Reichu. Aby se vyhnuli nasazení, nebývale 

přibylo sňatků a těhotenství. 

 Od června 1941 se začaly v protektorátu objevovat také letáky sympatizující se 

Sovětským svazem, s hesly „pracuj pomalu“ a vyzýváním k odbojům a pomoci 

partyzánům.71 Tajně byl vydáván ilegální tisk. 

 Gestapo ale nastolilo teror a za tyto spontánní projevy odporu k fašismu rovnou 

odvádělo lidi do koncentračních táborů. 

 Vedle klasických podniků a závodů se o nasazené začaly zajímat také vojenské 

polo-jednotky. 

 

5.4. Polovojenské nasazení 

 Nasazení do vojenských polo-jednotek byli nuceně nasazeni na základě stejných 

norem, ale na rozdíl od ostatních dělníků nosili uniformu a museli se podrobit tuhé 

kázni i v mimopracovní době. Jejich prohřešky spadaly pod vojenskou jurisdikci nebo 

do pravomoci policejních soudů. 

 Patřila sem neblaze proslulá organizace Todt72, které povolávala mladé Čechy už 

od roku 1941. Jejím úkolem bylo pro potřeby armády budovat vojenská opevnění, 

pozemní komunikace a další důležité stavby po celé okupované Evropě. 

 Mezi další takové jednotky lze řadit pracovní prapory L 12 a L 13, povolávající 

Čechy v listopadu a říjnu 1942. Podíleli se na odstraňování trosek po 

náletech a budování nouzových přístřešků pro vybombardované obyvatelstvo. 

 Technische Nothilfe nabírala hochy od léta 1942 rovněž k odstraňování škod 

způsobených spojeneckými nálety.73 

 Luftschutz prováděla nedobrovolné odvody v říjnu 1942 a v červnu 1943. 

 Mezi jinými lze ještě zmínit dva kasernované prapory protektorátní 

policie a hasičský pluk Čechy a Morava, nabírající nasazené Čechy v letech 

                                                 
71 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 26. 23-091-74 13/33. 
72 Nařízení vůdce o získání německého státního občanství zapojením do německého Wehrmachtu, 

Waffen-SS, německé Polizei nebo Organisation Todt z Führererlaß, z 19. 5. 1943, RGBl I, S. 315. 
73 Povolání k Technische Nothilfe, Luftschutzdienst apod. na základě Řádu nouzové služby z 15. 10. 

1938, RGB1 I, S. 1441. 
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1942 a 1943.74 

 

 Úřady práce tvrdily, že má hodně mladých Čechů falešné potvrzení o pracovním 

poměru, anebo že jim pracovní poměr dávno skončil a zaměstnavatel jim to prostě 

zapomněl oznámit. Byly proto, namísto předchozích legitimací, nařízením č. 241/1941 

Sb. zavedeny pracovní knížky.  

 

5.5. Pracovní knížky 

 Sloužily k větší kontrole a k plánovitému rozdělení a řízení pracovních sil. Jako 

veřejnou listinu ji všechny osoby starší 15. let byly povinny mít. Povinnost se netýkala 

cizinců. 

 Do pracovních knížek75 se zapisovalo jméno a příjmení majitele, den a místo 

jeho narození, státní příslušnost, rodinný stav, odborné vzdělání, místo a den vydání 

pracovní knížky, označení nositele sociálního pojištění, kterou knížku vydal, a její 

evidenční číslo. 

 Předkládala se zaměstnavateli před prvním přijetím do 

zaměstnání a úřadům a bezpečnostním složkám na jejich požádání. Pokud povinná 

osoba neměla pracovní knížku, i když ji mít měla, nemohla být nikde zaměstnána. Za 

použití knížky jiného, přenechání své knížky jinému nebo neoprávněné vydání hrozily 

přísné tresty až šestiměsíčního vězení a peněžité pokuty do 50.000 K. Za jakékoliv 

přepisování, poznámky nebo nesprávné údaje byly sankce šestiměsíčního 

uvěznění a pokuty do 20.000 K. 

 

 Od počátku roku 1942 se v protektorátu začala omezovat výroba v malých 

podnicích a živnostech76, které nespadaly do oborů důležitých pro válečnou ekonomiku. 

Generálním zmocněncem pro pracovní nasazení se stal v březnu 1942 Fritz Sauckel, 

který nařídil, aby se z protektorátu do Německa poslalo měsíčně 11.000 dělníků.77 

                                                 
74 Kolektiv autorů. Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Výstava pod 

záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo. Praha: Česko-

německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci 

Topografie teroru, 2008. S. 92 – 93. ISBN 978-80-254-1799-7. 
75 Vyhláška č. 291/1941 Sb., o vydávání pracovních knížek. 
76 Např. vládní nařízení č. 133/1942 Sb., o přizpůsobení průmyslu, obchodu a živností válečným 

poměrům; vládní nařízení č. 267/1942 Sb., o vzájemné hospodářské pomoci; vládní nařízení č. 14/1943 

Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání. 
77 Kolektiv autorů. Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. 
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 Nuceně nasazováni byli také justiční vězňové a trestanci. 

5.6. Věznice 

 Vězni byli děleni do pěti větších skupin: 

a) vězni koncentračních táborů – tvořili největší část. Jednotlivcům nebyla přisuzována 

žádná hodnota, z principu byli zbaveni právní ochrany. Odeslání osoby do tohoto tábora 

se uplatňovalo již od roku 1934 na žádost gestapa78, později RSHA.79 Buď byli 

vychováváni (likvidováni) prací, nebo systematicky zabíjeni. V pracovním režimu byli 

využíváni zejména na kamenické a zemní práce, od roku 1942 se uplatňovali také ve 

zbrojním průmyslu. Stali se ekonomickým zajištěním říše při budování Hitlerových 

gigantických stavebních projektů. Pedantsky se dodržovala disciplína, která 

sklouzávala k ponižování a ryzí šikaně. Systém koncentračních táborů byl 

charakteristický korupcí, týráním a vražděním.80 

b) vězni pracovně výchovných táborů 

c) justiční vězni, tedy obyvatelé věznic a kárnic. O zapojení těchto osob do zbrojní 

výroby bylo rozhodnuto v květnu 1944.81 Běžně pracovali na stavbách, kam byli 

přidělováni zpravidla na předem stanovenou dobu. Vedoucí mistr o jejich chování pak 

musel podávat zprávy na „oberlandrát“, který jim pracovní povinnost přikázal.82 

d) obyvatelé ghett, „pracovní Židé“ – až na výjimky nebyli nasazováni na území říše.83 

e) židovští nucení pracovníci v táborech mimo ghetta a mimo systém koncentračních 

táborů, „pracovní Židé“. 

 Justiční věznice i káznice si byly dost podobné, ale režim ve věznicích byl přece 

jen trochu volnější než v káznicích, jiných zásadních rozdílů nebylo. Vězňové byli 

                                                                                                                                               
světové války. Doprovodná publikace k výstavě pořádané Státním ústředním archivem v Praze, Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu ČNFB. Praha: Státní ústřední archiv, 2004. S. 89 – 

90. ISBN 80-86712-06-0. 
78 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 113. ISBN 80-7203-

708-0. 
79 Hlavní říšský bezpečnostní úřad (Reichssicherheitshauptamt). 
80 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 114. ISBN 80-7203-

708-0. 
81 Nasazeno téměř 90% z 200.000 vězňů. 
82 USTOHAL, Vladimír. Tunely pro Bf 109: Diana-zapomenutý příběh podzemní továrny. 1. vyd. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, 44 s. S. 4. ISBN 80-7194-044-5. 
83 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 113. ISBN 80-7203-

708-0. 
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nasazováni na těžké práce uvnitř areálu věznice i mimo něj. Pracovní doba byla až 

dvanáctihodinová. Vězni neměli nárok na dovolenou a dostávali velmi nízký plat 

(hodinová mzda kolem 0,60 RM). Byly jim přidělovány potravinové lístky84, za které si 

vše museli sami kupovat.85 

 

5.7. Káznice 

 Životní podmínky v káznicích určoval kázeňský řád. Běžný den kázence začínal 

budíčkem, po kterém následovala tělesná očista, snídaně, nástup na práci. Ta byla 

organizována v káznici i mimo ni, jednalo se zejména o nádenické práce a odklízení 

trosek po náletech. Jejich vybavení pracovním nářadím bylo žalostné – to, co jinde 

dělaly stroje, museli oni zvládnout holýma rukama. 

 Spadali pod kompetenci ministerstva justice. Zvláštní je, že narozdíl od 

koncentračních táborů a policejních věznic nesměli dostávat balíčky s potravinami.86 

 

5.8. Pracovně výchovné tábory 

 V březnu 1942 bylo rozhodnuto o zřízení pracovně výchovných táborů na území 

Protektorátu, v nichž si odsouzenci na základě rozhodnutí trestních oddělení pracovních 

úřadů odpykávali několikatýdenní trest nucených prací. 

 Pracovně výchovné tábory (AEL)87 byly v říši používány již od května 1941, v 

protektorátu se do praxe zavedly právě až od konce roku 1942. Od podzimu 1943 se 

zřídily také pracovně-výchovný tábor pro ženy a dívky od 15 do 55 let (na těžké 

vyklízecí a asanační práce) a zvláštní tábor pro mladé muže od 14 do 18 let.88 

Těhotenství nebylo důvodem, aby žena nenastoupila do tábora. Těhotné ženy často 

hladem a těžkou prací samovolně potrácely. Kontrolu u nich prováděly německé ženy, 

bachařky. Mlátily je bičíkem hlavně přes prsa. 

 Tyto tábory sloužily jako trest za pracovní přestupky, nedostatečný výkon a také 

                                                 
84 Např. vyhláška č. 215/1939 Sb., o zavedení odběrních lístků na potraviny; vyhláška č. 226/1939 

Sb., o odběrních listech a hromadných odběrních listech. 
85 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

23-091-74 13/33. 
86 Tamtéž. 
87 AEL (Arbeitserziehungslager). 
88 Kolektiv autorů. Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Výstava pod 

záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo. Praha: Česko-

německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci 

Topografie teroru, 2008. S. 109. ISBN 978-80-254-1799-7. 
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pro vyhýbání se práci.  Vybudovány byly na náklad říše, řízeny úředníky nebo 

zaměstnanci gestapa, podléhaly inspektoru koncentračních táborů. V protektorátu je 

zřizoval generální velitel neuniformované protektorátní policie. Velitelem tábora byl 

vždy příslušník gestapa, strážní službu prováděli příslušníci protektorátní policie. 

 Po příjezdu do tábora museli vězni odevzdat veškeré doklady, peníze a cennosti. 

Museli také odevzdat své prádlo, namísto kterého vyfasovali předepsaný táborový oblek 

(trestanecký nebo na našem území často ironicky používaná uniforma československé 

armády, zřejmě z finančních důvodů) a dřeváky, jež museli nosit na bosé nohy. 

Každému bylo přiděleno lůžko, ložní prádlo. Rovněž byli upozorněni, že se z tábora 

nesmí vzdalovat. 

 Tábory byly rozděleny na dvě oddělení: 

I. oddělení (zostřený režim) – vězni dostávali jen část stravy a spali na tvrdých 

lůžkách s jednou přikrývkou bez ohledu na počasí, vstávali o hodinu dříve než 

ostatní89 a po budíčku prováděli trestní cvičení. Oblíbeným trestem byly dřepy nebo 

skákání „žabáků“. Když se vězeň dobře choval, byl po 10 dnech převelen do 2. 

oddělení. 

II. oddělení – strava se nekrátila a platil běžný táborový řád, po 10 dnech se ale všichni 

vraceli do I. oddělení, aby si vštípili důvod, proč jsou v táboře.90 

 Postupně se podstatně zostřilo zacházení s vězni. Spíš než výchovná opatření se 

používala a zaváděla opatření trestná. Tyto tábory prosluly surovým režimem, často 

byly přímými filiálkami koncentračních táborů.91 Za těžké kázeňské přestupky byli 

vězni posíláni do temné komory, kde museli strávit až několik dní bez jídla. 

 Pracovně výchovné tábory byly obvykle součástí rozlehlých táborových 

komplexů u velkých průmyslových podniků. Vězni byli vítaným zdroje pracovních 

sil z ekonomického hlediska. „Vězni z pracovních výchovných táborů byli stejně 

výhodnými pracovními silami jako vězni z koncentračních táborů. V mnoha směrech 

ještě hledanějšími. Přicházeli do tábora po krátkém věznění ještě v dobrém fyzickém 

stavu. Jejich pracovní výkon při použití surových popoháněčských metod dosahoval 

slušného průměru.“92 

 Umístěných osob zde bylo tolik, že v některých táborech polovina vězňů 

                                                 
89 Ve tři hodiny v létě a ve čtyři v zimě. 
90 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 149 – 150. 23-091-74 13/33. 
91 Tamtéž, s. 139. 
92 Tamtéž, s. 140. 
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musela v ubikacích v noci stát. Hygienické podmínky byly strašlivé. Vězni neznali ani 

ručník, ani mýdlo. Prádlo se nikdy nevyměňovalo. Lékařská péče neexistovala. Vězni 

byli neustále týráni. Neminul den, aby jich nebylo několik popraveno.93 Nemocní nebo 

na práci příliš zesláblí vězni se posílali do krematoria.94 Psychický tlak byl nesnesitelný 

– vězni se často střídali, a proto se nevytvořil stmelený kolektiv spojený 

solidaritou, s jehož pomocí se třeba v pracovních táborech mnoho strastí přetrpělo 

mnohem snadněji a také díky tomu bylo zachráněno nesčetně životů. 

 Pracovní doba byla až 12 hodinová, pracovalo se i o nedělích a svátcích. Náplní 

byla ty nejtěžší zemní práce, práce v lomu a jiné velmi namáhavé práce ve 

vyčerpávajícím tempu. Za těžké výkopové a hornické práce přináležela pracovníkům 

denní mzda 5 K. Všechny přídavky pro těžce pracující se seškrtaly.95 

 Špatná strava a brutální tělesné tresty způsobovaly úmrtnost 

srovnatelnou s koncentračními tábory.96 Pobyt v pracovním táboře byl ale naštěstí 

časově omezen – trval vždy nejméně 2 týdny a nesměl překročit 84 dní. 

“Pobyt v pracovních výchovných táborech byl zpravidla omezen na 4 – 6 týdnů. V tom 

se lišily od koncentračních, z nichž se jen málokterý vězeň dostal, protože ve svých 

spisech měl obvykle poznámku „pobyt až do konce války.“ Režim ve výchovných 

táborech však byl velice surový, aby během několika týdnů přešla každého chuť 

porušovat pracovní disciplínu.“97 Po propuštění dostali doklad o propuštění 

(Entlassungsschein) a museli se hlásit příslušnému pracovnímu úřadu.98 

 Režim pracovně výchovných táborů na území protektorátu byl tvrdý, ale nedal 

se v žádném případě porovnávat s obdobnými říšskými útvary. 

 

 Vyvrcholením říšské snahy o zmocnění se českých pracovních sil bylo nařízení 

č. 154/1942 Sb. z května 1942. 

                                                 
93 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 141. 23-091-74 13/33. 
94 Tamtéž, s. 142. 
95 Vyhláška č. 46/1940 Sb., o zavedení přídavkových lístků pro těžce a velmi těžce pracující. 
96 Kolektiv autorů. Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Výstava pod 

záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo. Praha: Česko-

německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci 

Topografie teroru, 2008. S. 108. ISBN 978-80-254-1799-7. 
97 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 140. 23-091-74 13/33. 
98 Kolektiv pracovníků Kanceláře pro oběti nacismu. „Nepřichází-li práce k Tobě…“. Různé podoby 

nucené práce ve studiích a dokumentech. Praha: Českoněmecký fond budoucnosti – Kancelář pro oběti 

nacismu, 2003. S. 33 – 47 a s. 69 – 103. Dostupné také z: <http://www.scribd.com/doc/28133493/Studie-

k-Nucene-Praci-Neprichazi-Li-Prace-k-Tobe>. 

http://www.scribd.com/doc/28133493/Studie-k-Nucene-Praci-Neprichazi-Li-Prace-k-Tobe
http://www.scribd.com/doc/28133493/Studie-k-Nucene-Praci-Neprichazi-Li-Prace-k-Tobe
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5.9. Opatření o řízení práce 

 V lednu 1941 bylo přijato nařízení č. 46/1941 Sb., jimž se zavedla některá 

opatřená řízení práce za účelem provedení neodkladných prací mimořádné státně 

politické nebo hospodářské důležitosti. Přikázání se týkalo všech práce schopných osob 

ve věku od 18 do 50 let; neplatilo pouze pro matky s malými dětmi do 15 let a těhotné 

ženy od šestého měsíce těhotenství až do dvou měsíců po slehnutí. Povinné osoby měly 

být zařazeny do práce pokud možno v blízkosti svého bydliště a maximálně na jeden 

rok. 

 Při výběru zařazovaných osob se uplatňovala určitá hierarchie, kdy byli nejprve 

použiti nezaměstnaní a zaměstnaní na částečný úvazek, po nich svobodné 

osoby a mladí a až nebylo-li jich dostatek, přišli na řadu ženatí muži a vdané ženy. 

Nasazeni nebyli pouze ti, kteří již pracovali ve válečně důležitém podniku. Práce pro 

muže byly stanoveny jako jakékoliv, ženy se obvykle verbovaly do lehčích a ženských 

prací. 

 V přikazovacím výměru99 muselo být stanoveno jméno závodu, den a místo 

nastoupení do práce, očekávaná doba přikázání, druh práce a mzda. Rovněž nesmělo 

chybět poučení o neuposlechnutí rozkazu. Výměr se doručoval přikázanému, a pokud 

byl v pracovním poměru, tak jeho opis také zaměstnavateli. Dosavadní pracovní poměr 

přikázáním nezanikl, byly zachovány všechny stávající pracovní nároky, jež byly jakoby 

zmraženy, a na přikázaného se hledělo, jak kdyby odejel na dovolenou. 

 Náklady na jízdenku do určeného závodu a nezbytné stravné hradil určený 

závod, pro něhož měl povolaný pracovat. Nový zaměstnavatel měl na starosti řádné 

ubytování svých nasazených zaměstnanců a jejich stravování. 

 Jednalo se o soukromoprávní poměr, mzdové a pracovní podmínky se řídily 

podle tarifů obvyklých v místě závodu a vztahujících se na obdobný druh práce. 

 Pracovní poměr končil uplynutím doby přikázání a před jejím uplynutím 

jen z mimořádných důvodů a vždy se souhlasem úřadu práce. Při rozvázání pracovního 

poměru se musel zaměstnanec bez prodlení hlásit osobně u příslušného úřadu práce. 

 Jednáním či opomenutím proti předpisům o řízení práce se ukládala pokuta 

10.000 k nebo vězení do jednoho měsíce. 

 Předpis se změnil nařízením č. 10/1942 Sb., podle kterého mohli být 

                                                 
99 Např. dle říšských zákonů č. 25/1939 a 40/1939. 
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mladí a svobodní lidé nasazováni také do říše. Dramatickou změnu zajistilo vládní 

nařízení č. 154/1942 Sb., kterým došlo nejen de facto, ale i de iure k povolení nuceného 

nasazení v říši vztažené na všechny obyvatele. Nasazení nově trvalo omezenou dobu, 

ale ta mohla být prodlužována. V přikazovacím výměru musela být stanovena 

očekávaná doba přikázání a pracovní podmínky, ale už chyběla povinnost sdělit druh 

práce a výši mzdy. Změnila se také razantním způsobem přísnost sankcí: nově se 

ukládala za porušení předpisů velmi vysoká pokuta 100.000 k nebo vězení do šesti 

měsíců. 

 Již v červnu 1942 poskytl Fritz Sauckel pro potřeby říšského válečného 

hospodářství přes 100.000 dělníků.100 

 

 Regulace se projevovala také ve stabilizaci mezd a platů uvnitř protektorátu, 

výslovně bylo zakázáno bez svolení ministerstva hospodářství a práce podmínky 

ohodnocení zvyšovat.101 

 Oproti nasazování českých dělníků co nejdále od protektorátu, zejména kvůli 

zamezení zakládání vlastní rodiny a zázemí, byli naopak do protektorátu přidělováni na 

pomocné a zemědělské práce, později též do těžkého zbrojařství, dělníci cizích 

národností, jako byli zejména Poláci, Ukrajinci, Italové, Rusové, Maďaři a další. 

 Od června a července 1942 se rozběhly akce „Sonderaktion R“ – policejní 

kontroly v restauracích, barech, kinech, na plovárnách, na veřejných prostranstvích 

apod. Prověřovalo se pracovní zařazení zadržených osob. „Konečně se protektorát zbaví 

městských flákačů a kavárenských povalečů.“102 Podobná kontrola proběhla také jako 

„Sonderaktion St. K.“, založená na kontrole potravinových lístků. Zahálčivci byli 

posláni na nucené práce. „Policie prováděla náhodné razie v kavárnách, 

restauracích a jiných zábavních podnicích velkých měst. Ti, kteří se nemohli prokázat 

doklady o zaměstnání, byli předáváni pracovním úřadům. Kromě toho nechalo gestapo 

zřizovat – zejména pro dělníky, kteří z Říše utekli - „pracovně-výchovné 

tábory“ (Arbeitserziehungslager).“103 

                                                 
100 HAVLÍKOVÁ, Jana.; VODRYSKOVÁ, Lucie. Místo určení: Sársko. Čeští nuceně nasazení 

vzpomínají. Praha: Živá paměť, 2004. S. 11. ISBN 80-239-4054-6. Dostupné z: 

<http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-

%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji%281%29.pdf>. 
101 Vládní nařízení č. 330/1939 Sb., o státním řízení mzdové politiky; vládní nařízení č. 404/1942 

Sb., o zajištění stability mezd a platů a pracovní morálky. 
102 NEZKUSIL, Ladislav. Z deníku nuceně nasazeného. 1. vyd. Praha: Futura, 2005. S. 5. ISBN 80-

86844-10-2. 
103 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji(1).pdf
http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji(1).pdf
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 Počátkem září 1942 předložil ministr hospodářství a práce Walter Bertsch plán 

mobilizace několika ročníků mladých českých104 lidí.105 Politika řešení „české 

otázky“ byla tedy jednoznačná, jak vyplynulo také z projevů Reinharda Heydricha: 

„České země musí být německé. Čech tu nemá co pohledávat.“106 Mezi lidmi se šířila 

panika a poplašné zprávy, že bude česká mládež odvezena do vojenských táborů a po 

tuhém výcviku poslána na frontu, nebo zprávy o plánovaném odeslání do pracovních 

táborů na Ukrajině, ve Francii nebo do Afriky.107 

 V anglickém tisku108 stálo: „Záminka. Protektorát nemůže uživit všechny mladé 

lidi, kteří prý ještě rozšiřují poplašné zvěsti. V pátek večer se dověděli občané 

Čech a Moravy, že vedení protektorátu dalo k dispozici říši několik ročníků mladých 

českých lidí. 3. listopadu sdělil Kříž109 v pražském rozhlase, že do Německa jsou 

posíláni kavárenští povaleči a nezaměstnaní. Němcům však jde o to, aby z protektorátu 

byl odstraněn nebezpečný element, tj. mládež, na níž spočívá tíha podzemního boje. 

Mladí jsou odváženi do území nejvíce ohroženého bombardováním a jsou posíláni 

také k organizaci Todt.“110 

 Byly vypracovány seznamy mužů a žen narozených v roce 

1921 a 1922, v říjnu k nim přibyli i ročníky 1918, 1919 a 1920. Koordinace nucených 

prací byla tedy následující: 

1. prostý nábor – nabírání dobrovolníků v první polovině války 

2. nábor se zásadním ovlivněním existenčních podmínek (v případě 

zajatců a internovaných osob) 

3. odvod celých ročníků z nařízení místní státní správy111 

 „BĚDA! Nekonečná je německá tlama. Běda! i na nás již došlo. Jak dlouho ještě 

                                                                                                                                               
Prague: Torst, 2001. S. 37. ISBN 80-7215-137-1. 
104 Určitou přípravnou půdu si úřady budovaly už delší dobu, např. vládním nařízením č. 433/1941 

Sb., o poradenství pro volbu povolání a o včleňování mladistvých do práce; vládním nařízením č. 

101/1942 Sb., kterým se upravují některé záležitosti učňovské; vládní nařízení č. 196/1942 

Sb., o zkrácení učební doby a převedení učňů. 
105 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 31. 23-091-74 13/33. 
106 Tamtéž, s. 29. 
107 Tamtéž, s. 32. 
108 Mladé Československo: Protektorátní vláda vyváží otroky do říše, uveřejněno dne 12. 12. 1942. 
109 Alois Kříž (1881 – 1945) byl československý sociální demokrat, poslanec a později senátor Národního 

shromáždění, také redaktor časopisu Jihočech. V srpnu 1944 byl zatčen a vězněn nacistickým režimem, 

zemřel v Terezíně. 
110 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 35. 23-091-74 13/33. 
111 Vládní nařízení č. 187/1942 sb., o povinné službě mládeže; nařízení č. 188/1942 Sb., kterým se stanoví 

zásady pro povinnou službu mládeže a nařízení č. 189/1942 Sb., o rozsahu povinné služby mládeže. 

Doplnila je nařízení č. 62/1944 Sb. a č. 63/1944 S. 
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budeš nenasytně polykat muže a ženy všech národů, aby pro tebe pracovali a jako žold 

sáli jed tvého prohnilého morku? Ano, pro tebe pracovali – abys ty zatím mohla do 

světa chrlit oheň válečného běsu? Běda – jsme vězni tvého násilí, tvé hnilobné moci... 

Tisíce lidských mravenců s neviditelnými okovy, tisíce lidských rukou s odporem 

poslouchá tvých povelů. Na dlaních přibývají mozoly. Chtěli jsme sabotovat. Ale nad 

hlavami se vznáší zbraň a trestní cela. Hlad. Černá kávová náhražka, brambory, kyselý 

německý chléb. Žaludek se svírá, stahuje... Únava. Celé tělo se hrbí pod neviditelným 

nákladem těžkých balvanů. Hlava zaléhá, údy bolí, kříž se kulatí a krví prostupuje těžká 

malátnost. Spát... spát... V mozku se roztahuje podivné prázdno. Co bylo včera? Už je 

tomu tak dávno... Eh, čert to vem! A dnes? Jít do práce, jíst, spát. To je všechno.  A pak 

už docela nic. Zítra? Zas nějak bude. Nechceme na nic myslet. Nemůžeme. V mozku se 

roztahuje prázdné místo. I v duši je stejně pusto. Spát, spát, spát...“112 

 Na podzim 1943 se rozhodlo o nasazení celého ročníku 1924 české mládeže, 

které přislíbil Adolfu Hitlerovi ministr školství a osvěty Emanuel Moravec. Jednalo 

se o 33.051 dívek a chlapců z jednotlivých měst protektorátu podle stanovené kvóty, 

která přesně určovala počet mladých dělníků z konkrétního místa.113 

 Ročník 1924 odejel do říše na odborné přeškolení v oboru leteckého průmyslu, 

jež mělo trvat deset měsíců, a pak se měli, coby kvalifikovaní dělníci, vrátit do 

protektorátu. Mnozí tam ale museli zůstat až do konce války, kvůli bombardování byli 

navíc rozděleni do jiných a méně poškozených provozů. 

 V červenci roku 1944 byla vyhlášena totální válka.114 V praxi to znamenalo celý 

komplex opatření – mimo jiné také totální mobilizaci pracovních sil115, další rušení 

menších podniků a živností116, zjednodušování činnosti státních institucí117, převelení 

                                                 
112 TMEJ, Zdeněk. The alphabet of spiritual emptiness (Abeceda duševního prázdna). Books on books, 1. 

vyd. New York: Errata Editions, 2011. Plate 7. ISBN 978-1-935004-18-9. 
113 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 54. 23-091-74 13/33. 
114 Výnos Vůdce o totálním válečném nasazení (RGBl. I., S. 161); vládní nařízení č. 177/1944 

Sb., o zmocnění ministrů a vedoucího pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu k mimořádným 

opatřením k provedení totálního válečného nasazení. 
115 V roce 1943 byl do říše poslán rekordní počet pracovníků – 667.066 osob, dle: MAINUŠ, František. 

Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně – 

filosofická fakulta, 1970. S. 17. 55-013-70. 
116 Např. vládní nařízení č. 14/1943 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném 

podnikání; nařízení č. 186/1944 Sb., o zastavení cejchovní a puncovní služby, pokud neslouží zbrojně 

hospodářským účelům. 
117 Např. nařízení č. 183/1944 Sb., o zjednodušení v občanském soudnictví; nařízení č. 184/1944 Sb., ke 

zjednodušení protektorátního trestního soudnictví; nařízení č. 194/1944 Sb., o zjednodušení justiční 

organisace. 
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osob k potřebnější práci118, pracovní doba byla ze 48 hodin119 prodloužena na 60 hodin 

týdně120, zákaz čerpání dovolených121, uzavření divadel a kin122, rušení výuky na 

odborných školách.123 Postupem času se zahájily rovněž práce na ARLZ.124 Smyslem 

bylo, aby Spojenci přinejhorším dobyli už jen spálenou zemi.125 

 Říšské úřady a protektorátní vláda se ke sklonku války dohodly na přemístění 

mnohých továren do podzemních prostor v protektorátu, aby je strategicky ukryly před 

zraky spojeneckých bombardérů. Příkladem může být přemístění leteckého 

závodu z Vídeňského Nového Města (Wiener Neustadt), což byl koncern firmy 

Herrmann Göring Werke, do podzemní prostor nedostavěných železničních tunelů 

kolem Tišnova s novým názvem Diana G.m.b.H.“126 

 V květnu 1944 vznikla protektorátní technická nouzová pomoc127 za účelem 

protiletecké ochrany, jejímiž členy byli dobrovolníci a osoby povinné nouzovou 

službou. V prosinci byli muži zaměstnaní v zemědělství nasazeni na zákopové práce do 

Dolního Rakouska, protože se předpokládalo, že díky těžké práci na poli budou 

dostatečně fyzicky schopní. Během vánočních prázdnin se práce na zákopech 

nezastavily, val musel být hotov, než se přiblíží Rudá armáda. Životní podmínky takto 

nasazených byly stejné, jako v trestních táborech. Zákopníci trpěli nedostatkem teplého 

oblečení a stravy. Ubytování v promrzlých stodolách bylo strastiplné. 

 V lednu povolal německý státní ministr pro Čechy a Moravu, Karl Hermann 

Frank, do zákopů civilní obyvatelstvo128 a mládež z ročníků 1923, 1925 a 1926, později 

                                                 
118 Např. vládní nařízení č. 101/1944 Sb., k zajištění domácké práce důležité pro válečné 

hospodářství a pro nezbytné životní potřeby; vládní nařízení č. 144/1944 Sb., o přihlašovací povinnosti 

mužů a žen, kteří opustili z důvodu letecké války své dosavadní zaměstnání; vládní nařízení č. 44/1943 

Sb., o uvolnění pracovních sil k válečně důležitým úkonům. 
119 Vládní nařízení č. 287/1942 Sb., o pracovní době po čas války. 
120 Nařízení č. 199/1944 Sb., o zavedení 60hodinového týdne. 
121 Nařízení č. 182/1944 Sb., o prozatímním zastavení dovolených v soukromém hospodářství. 
122 Nařízení č. 187/1944 Sb., o zastavení činnosti českých divadel, varieté a kabaretů. 
123 Kolektiv autorů. Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Výstava pod 

záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo. Praha: Česko-

německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci 

Topografie teroru, 2008. S. 67. ISBN 978-80-254-1799-7. 
124 Uvolnění (Auflockerung), vyklizení (Räumung), ochromení (Lähmung), zničení (Zerstörung). 
125 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka; PAŽOUT, Jaroslav; SEDLÁKOVÁ, Monika. Pracovali pro Třetí říši. 

Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství 

Třetí říše (1939-1945). 1. vyd. Dolní Břežany: SCRIPTORIUM, 2011. S. 21 – 23. ISBN 978-80-87271-

39-1. 
126 USTOHAL, Vladimír. Tunely pro Bf 109: Diana-zapomenutý příběh podzemní továrny. 1. vyd. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, 44 s. S. 8. ISBN 80-7194-044-5. 
127 Vládní nařízení č. 109/1944 Sb., o protektorátní technické nouzové pomoci. 
128 Nařízení č. 241/1944 Sb., o příslušnosti při provádění okamžitých stavebních opatření a udržovacích 

prací; říšské nařízení o stavbě zákopů v Protektorátu Čech a Morava ze dne 4. ledna 1945 (VBIBM, s. 

1/45); oběžník MV ze dne 22. ledna 1945, č. Zl B-3890-18/1-45 II/1. 
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dokonce i chlapce z ročníků 1927 a 1928, kteří budovali polní opevnění na Moravě.129 

Na mládež dohlíželi funkcionáři Kuratoria – jednalo se o orgán k tělesné, 

duševní a mravní výchově mladistvých, dohlížející na ně mimo školu a domov.130 

Organizaci obstarávaly přímo místní orgány NSDAP.131 Nucené nasazení na zákopové 

práce postihlo celkově více než 100.000 Čechů.132 

 Po skončení války byla všechna nařízení o nuceném nasazení zrušena.133 

 

5.10. Konkrétněji k jednotlivým typům nuceně nasazených 

 Obecně by se dali nedobrovolní dělníci rozdělit do dvou základních skupin:  

a) donucení k tzv. otrocké práce – vykonávané vězni v koncentračních táborech nebo 

ghettech. Nacisté se je snažili udřít k smrti, jako další z vyhlazovacích způsobů. 

b) nuceně nasazení – téměř výhradně dělníci nežidovského původu, kteří pracovali 

všude po Evropě od těžkého zbrojního průmyslu až po služby. Často dostávali malou 

mzdu. Jejich podmínky byly nesrovnatelně snazší a snesitelnější než v prvním případě. 

 Dle nacistických směrnic se tábory přesně druhově rozlišovaly, k prolínání 

těchto útvarů došlo ke konci války. K první skupině patřily následující: 

 

5.10.1. Koncentrační tábory 

 V koncentračních táborech skončili zejména Židé a cikáni, a pak všichni, kdo 

významně porušovali pracovní morálku, nebo byli jinak nacistickému režimu 

nepohodlní. Koncentrační tábory v protektorátu byly jen pobočkami velkých 

koncentračních táborů mimo naše území.134 

 

                                                 
129 Pro dělníky ubytované ve společných táborech platila vyhláška č. 73/1944 Sb., o zásobování dělníků, 

ubytovaných a stravovaných ve společných táborech dělníků, a o zavedení zvláštních přídavkových 

lístků s 3/LK a Sst 4/LK. 
130 Vládní nařízení č. 276/1942 Sb., o výstavbě Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. 
131 Národně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). 
132 Kolektiv autorů. Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Výstava pod 

záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo. Praha: Česko-

německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci 

Topografie teroru, 2008. S. 102. ISBN 978-80-254-1799-7. 
133 Vládní nařízení č. 14/1945 Sb., jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení 

práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením). 
134  BUBENÍČKOVÁ, Růžena; KUBÁTOVÁ, Ludmila; MALÁ, Irena. Tábory utrpení a smrti. 1. 

vyd. Praha: Svoboda, 1969. S. 91 – 134. 25-041-69. 
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5.10.2. Židovské tábory 

 Židovské tábory spadaly pod pravomoc inspektora koncentračních táborů. 

Nejprve byly nápady vytvořit obrovské jednotné židovské ghetto ve východních 

územích, dobytých nacistickou říší. Pak chtěli Židy deportovat do Palestiny nebo na 

Madagaskar. Od konce roku 1940 se začaly zřizovat koncentrační tábory a dnem 31. 7. 

1941 se rozhodlo o „konečném řešení židovské otázky“. Jednou z promyšlených 

zmechanizovaných metod byla likvidací prací. Z toho důvodu se ghetta a židovské 

tábory rozdělily na „zaopatřovací tábor“ a „pracovní tábor“.135 

 Židům byl kromě všemožné jiné perzekuce136 také zakázán výkon svobodných 

povolání137 a dle vládního nařízení č. 58/1942 Sb. mohli být včleňováni do práce 

jen s nezbytným souhlasem úřadu práce. Jejich další pracovní podmínky zakládalo 

nařízení č. 260/1942 Sb., o zaměstnávání Židů.138 

 

5.10.3. Cikánské tábory 

 Cikáni, cikánští míšenci, Romové a balkánští cikáni byli stejně jako Židé 

považováni za méněcennou rasu a tak s nimi i zacházeno.139 Již v roce 1939 byla 

vydána první směrnice, která se zabývala „cikánskou otázkou“. Počítalo se, že 

budou i s rodinami soustředěni ve zvláštních velkých táborech (v Čechách 

Lety u Písku140 a na Moravě Hodonín u Kunštátu) a pak dopraveni do koncentračních 

táborů. Tyto vlny vystěhování propukly v Čechách ve třech vlnách – v letech 1939, 

1941 a 1943. 

 Po příjezdu do cikánského tábora byli zbaveni veškerého majetku a označeni 

číslem a potetovaným písmenem „Z“, čímž de facto přestali být lidmi. Museli se 

                                                 
135 BUBENÍČKOVÁ, Růžena; KUBÁTOVÁ, Ludmila; MALÁ, Irena. Tábory utrpení a smrti. 1. vyd. 

Praha: Svoboda, 1969. S. 135 – 167. 25-041-69. 
136 Např. vládní nařízení č. 136/1939 Sb., o právním postavení Židů ve veřejném životě; vládní nařízení č. 

411/1940 Sb., o odpočivných (zaopatřovacích) platech Židů; vyhláška č. 362/1941 Sb., o zákazu vydávati 

určité zboží Židům; vládní nařízení č. 85/1942 Sb., kterým se vydávají další 

předpisy o Židech a židovských míšencích. 
137 Např. vládní nařízení č. 421/1940 Sb., o provozování živnosti zubotechnické Židy. 
138 TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - ještě soukromoprávní odvětví? 

In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem 

veřejným v minulosti. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 245 – 258. ISBN 978-80-210-5917-7. 

Dostupné také z: 

<http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/10%20Ovlivnovani%20sfery/25%20t

auchen.pdf>. 
139 Např. zákon č. 117/1927 Sb., o potulných cikánech; vládní nařízení č. 68/1928 Sb., jímž se provádí 

zákon o potulných cikánech; vládní nařízení č. 89/1942 Sb., o preventivním potírání zločinnosti. 
140 POLANSKY, Paul. Tíživé mlčení: svědectví těch, kteří přežili Lety. 1. vyd. Praha: G plus G, 1998. 

ISBN 80-86103-13-7. 
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podrobit lékařské prohlídce, být ostříháni. Muži odevzdali civilní šaty a bylo jim 

přiděleno táborové ošacení. Ženy a děti si směly své šaty ponechat. Pak byli všichni 

rozděleni do tří skupin: muži, ženy a děti do 14 let. Ubytovali je do bloků nebo do 

koňských stájí.141 

 Muži a ženy schopní práce byli posláni pracovat do Německa, zbytek tábory byl 

odsouzen k smrti v plynových komorách. Denní pracovní doba byla stanovena na 10 

hodin s přestávkou na oběd. Vězňům byl zakázán kontakt s okolím a hraní jakýchkoli 

karetních nebo hazardních her. Možnost propuštění byla zcela výjimečná a vždy o tom 

rozhodovala kriminální policie, která jako jediná mohla vězně propustit na svobodu.142 

 

5.10.4. Internační tábory 

 Internovaní byli nasazováni na nucené práce a v případě, kdy odmítli nebo jinak 

porušovali táborové směrnice, byli posíláni do koncentračních táborů.143 

 

5.10.5. Zajatecké tábory 

 Váleční zajatci se lišili od civilních nucených pracovníků a dle mezinárodního 

práva se dělili do dvou skupin: 

1.) váleční zajatci, jimž třetí říše neupírala ochranu Ženevské konvence z července 1929 

nebo alespoň Haagských úmluv. Uplatňovalo se plně u angloamerických válečných 

zajatců, omezeně se konvence dodržovaly v případě Francouzů a Jugoslávců. 

2.) ti, jimž byla ochrana mezinárodního práva odepřena. Jednalo se o válečné 

zajatce z Polska, Sovětského svazu a internovaných italských vojáků.144 

 Váleční zajatci byli nasazováni do hospodářského života třetí říše. Zařazování do 

práce proběhlo v několika vlnách: rok 1939 se týkal převážně polských zajatců 

(zemědělství a lesní závody), v dalších letech přibyli zajatci ostatních národů, čímž se 

rozšířil také okruh oborů, ve kterém pracovali. Počty zajatců i národnostní složení se 

                                                 
141 BUBENÍČKOVÁ, Růžena; KUBÁTOVÁ, Ludmila; MALÁ, Irena. Tábory utrpení a smrti. 1. vyd. 

Praha: Svoboda, 1969. S. 189 – 194. 25-041-69. 
142 LHOTKA, Petr. Protektorátní cikánské tábory. Holocaust.cz [online]. Vytvořeno 26. 09. 2011 

[citováno 17. 02. 2014]. Dostupné z: <http://www.holocaust.cz/cz2/history/rom/czech/czrom4>. 
143 BUBENÍČKOVÁ, Růžena; KUBÁTOVÁ, Ludmila; MALÁ, Irena. Tábory utrpení a smrti. 1. vyd. 

Praha: Svoboda, 1969. S. 168 – 188. 25-041-69. 
144 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 104. ISBN 80-7203-

708-0. 
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proměňovaly. 

 Větší kmenové tábory měly několik menších poboček, tzv. komand. Zajatci byli 

střeženi zvláštními strážními oddíly. Povinnosti a práva upravovaly jednotlivé táborové 

řády. Nejvyšším nadřízeným byl stanoven velitel tábora, jenž určoval velitele 

jednotlivých ubikací a členy táborové policie. Musela být dodržována přísná vojenská 

disciplína, pořádek a čistota.145 

 

 Do druhé skupiny, tedy totálně nasazených civilistů, patřily: 

 

5.10.6. Pracovní tábory nuceně nasazených 

1. V protektrátu: 

 Většina Čechů byla povolávacím výměrem nucena k práci v blízkosti svého 

bydliště a vyhnuli se tak neblahým táborovým podmínkám. Ve velkých 

podnicích s významem pro zbrojení došlo k výměně českého vedení za německý 

management. Pracovní podmínky se pak citelně zpřísnily: pracovní doba byla postupně 

zvyšována na 10 – 12 hodin, dovolená se zkracovala, až dočista zmizela, snižovaly se 

také příděly potravinových lístků.146 

 Největší koncentrace zbrojařských firem byla v Praze, Brně, Ostravě, 

Plzni a Olomouci, ale významné podniky byly také v menších městech jako Vlašim 

(Sellier & Bellot), Kuřim (Klöckner Flugmotorenwerke), Nová Paka (Daimler-Benz AG; 

Siemens und Halske – RADIOTECHNA GmbH), Prostějov (Klöckner 

Flugmotorenwerke), Vsetín (Reichswerke Hermann Göring), Náchod (Deutsche 

Lufthansa), Smily (Junkers), Roztoky u Křivoklátu (Junkers) či Tišnov (Wiener 

Neustädter Flugzeugwerke GmbH – Diana).147 

 

2. V říši: 

 Nejprve museli vyzvaní předstoupit před komisi pracovního úřadu a tam se 

                                                 
145 BUBENÍČKOVÁ, Růžena; KUBÁTOVÁ, Ludmila; MALÁ, Irena. Tábory utrpení a smrti. 1. vyd. 

Praha: Svoboda, 1969. S. 281 – 420. 25-041-69. 
146 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 43. ISBN 80-7203-708-

0. 
147 Trojím metrem na nuceně nasazené? NÁŠ SMĚR. Pohledy na novější české dějiny a postřehy ze 

současnosti [online]. Vytvořeno 3. 04. 2009 [citováno 17. 02. 2014]. Dostupné z: 

<http://nassmer.blogspot.cz/2009/04/trojim-metrem-na-nucene-nasazene.html>. 
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podrobit důkladné lékařské prohlídce. Zachránit je mohl jen posudek s poznámkou 

„uvolněn ze zdravotních důvodů“ nebo „dočasně uvolněn“. Ve většině případů byl 

povolaný ale označen za „zdravotně schopen nasazení“ či „určen na práce do říše.“ Na 

základě tohoto posudku byl vydán povolávací výměr.148 

 Nucené nasazení začalo povolávacím rozkazem/přikazovacím výměrem, jenž 

platil jako jízdenka na vlak, na dopravu. Po něm následovala policejní 

odhláška a odjezd do říše. 

 První zvláštní pracovní transport odjel 30. března 1939 z Prahy, po něm 

následovaly další z Brna, Plzně, Kolína, Moravské Ostravy a Olomouce.149 Po 

vypuknutí války zájem říše o cizí pracovníky stoupal. Nacistická propaganda 

interpretovala práci českého dělníka jako jmění celé společnosti a výkvět národního 

socialismu, přestože pro ně představoval jen pracující nevolnictvo. 

 Po příjezdu do říše museli nasazení dělníci absolvovat dezinfekční lázeň.150 

Všichni před nasazením do konkrétních továren procházeli zvláštními roztřiďovacími 

tábory: „Zde se konalo něco jako trh na otroky. Bylo to prosté. Zástupci různých 

firem z Německa a Rakouska vyvolávali své početní požadavky a na základě toho se 

tvořily příslušné skupiny, které si oni přebírali a potom odváželi.“151 

 Čeští dělníci vykonávali práce v soukromých průmyslových podnicích (sklárny, 

keramické a chemické závody, strojní a elektrotechnické firmy), ale také ve veřejném 

sektoru (pošty, dráhy, nebezpečné polovojenské organizace), ke konci války pomáhali 

při zákopových pracích. Pracovali zejména v Sudetech, kolem 

Vídně a Berlína, v Horním a Dolním Rakousku, v Sasku a Dolním Slezsku.152 

 Následující tabulka ukazuje nuceně nasazené dělníky v jednotlivých odvětvích 

(zobrazeno v procentech)153: 

  

                                                 
148 Vládní nařízení č. 195/1939 Sb., jímž se provádí vládní nařízení o všeobecné pracovní povinnosti. 
149 ZVĚŘINOVÁ, Stanislava. Devatenáct nám bylo pryč: (Totální nasazení dívčího ročníku 1924 trochu 

jinak). Praha: Státní ústřední archiv, 2001. S. 11. ISBN 80-85475-72-3. 
150 Kolektiv autorů. TOTÁLNÍ NASAZENÍ - Historie, která by neměla být zapomenuta. Vzpomínky těch, 

kteří to prožili. 60 let poté. Kniha vznikla jako memento v rámci „paměti národa“ za pomoci města Brna. 

Brno: 2003 – 2006. S. 23. 
151 BÍLEK, Jaroslav. My, nasazení na nucené práce ve druhé světové válce: z dopisů, 

vyprávění a dokumentů některých nasazených získaných v roce 2003. Žďár nad Sázavou: Svaz nuceně 

nasazených občanů za druhé světové války, 2004. S. 7. ISBN 80-239-32-3254-3. 
152 Tamtéž, s. 7. 
153 MAINUŠ, František. Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939 – 1945. 1. Vyd. Brno: 

Univerzita J. E. Purkyně – filosofická fakulta, 1970. S. 13 a s. 20. 55-013-70. 
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Odvětví 1939 1940 1941 Civilní dělníci Válečná zajatci 

zemědělství 40 59 48 51 76 

průmysl 37 22 32 29 8 

řemesla 10 9 10 9 10 

doprava 5 3 3 4 1 

obchod 3 3 3 2 1 

správa a služby 3 3 3 3 4 

domácí pomocnice 2 1 1 2 - 

 

 Civilní dělníci Váleční zajatci 

 1942 1944 1942 1944 

zemědělství 45 34 54 36 

průmysl 36 45 31 44 

řemesla 7 7 7 8 

doprava 5 6 3 5 

obchod 3 3 2 2 

správa a služby 2 3 3 5 

domácí pomocnici 2 2 - - 

 

 Citelný rozdíl v přístupu Němců byl mezi městy (brutalita dozorců podporovaná 

oboustrannou anonymitou) a venkovem (menší zvůle aparátu státního dozoru), taktéž 

mezi malými a velkými podniky. „Čím větší byl podnik, čím neosobnější byl styk mezi 

Němci a cizinci, tím menší byly šance na snesitelnější životní a pracovní podmínky.“154 

 Češi byli považováni za tuzemce zvláštního druhu – ani domácí, ani cizinci. Při 

nasazení v říši se na ně uplatňovaly stejné mzdové a stravovací sazby jako pro 

Němce a mohli se těšit plné svobodě pohybu. Nesměly se za nimi ale stěhovat rodiny, 

ani je příliš často navštěvovat příbuzní z protektorátu.155 Rozdílné byly i tresty, kdy i za 

                                                 
154 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 273. ISBN 80-7203-

708-0. 
155 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka; PAŽOUT, Jaroslav; SEDLÁKOVÁ, Monika. Pracovali pro Třetí říši. 

Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství 

Třetí říše (1939-1945). 1. vyd. Dolní Břežany: SCRIPTORIUM, 2011. S. 18. ISBN 978-80-87271-39-1. 
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malé přestupky byli trestáni mnohem tvrdšími sankcemi, než by čekaly Němce. Např. 

za krádež na ně mohla policie uvalit „ochrannou vazbu“, což většinou znamenalo 

odeslání rovnou do koncentračního tábora. 

 Z prvotního nasazování nezaměstnaných osob a kvalifikovaných dělníků, byly 

brzy povolány i osoby s akademickým vzděláním. Motto, které mnohým zachránilo 

život: „Pamatuj si, umíš všechno.“ Ostatně: „Přikázanou, stereotypně se opakující 

operaci musel po krátkém zaučení a troše pozornosti zvládnout kdokoliv.“156 

 Bombardování bylo vždy ohlašováno sirénami. Lidé při nich nesměli do lágrů, 

ale museli se roztrousit po lesích – do protiraketových krytů a bunkrů je Němci 

zpravidla nepouštěli. Když byl poplach odvolán, museli se dělníci do lágrů vrátit. 

 Ke konci války byli nuceně nasazení různě přemisťováni k nezbytným pracím, 

hlavně k odklízení spouště po náletech a kopání zákopů. Výrazně se stíral rozdíl mezi 

trestanci, vězni a civilními osobami. 

Počet protektorátních příslušníků pracujících na území říše se dá znázornit 

takto157: 

 

 Muži Ženy Celkem 

25. 9. 1941 111.818 28.234 140.052 

20. 5. 1942 128.469 30.231 158.700 

10. 10. 1942 149.336 31.909 181.245 

31. 3. 1943 208.202 34.756 242.958 

15. 11. 1943 242.748 42.554 285.302 

15. 5. 1944 238.203 44.096 282.299 

 

5.11. Životní a pracovní podmínky v pracovních táborech 

5.11.1. Bydlení 

 Čeští dělníci byli v říši ubytováni ve velmi nestandartních podmínkách. 

Navzdory propagandistickým letákům a článkům o tom, jak se jim 

žije a pracuje v zahraničí dobře, skutečnost byla jiná. 

                                                 
156 USTOHAL, Vladimír. Tunely pro Bf 109: Diana-zapomenutý příběh podzemní továrny. 1. vyd. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996. S. 13. ISBN 80-7194-044-5. 
157 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka; PAŽOUT, Jaroslav; SEDLÁKOVÁ, Monika. Pracovali pro Třetí říši. 

Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství 

Třetí říše (1939-1945). 1. vyd. Dolní Břežany: SCRIPTORIUM, 2011. S. 444. ISBN 978-80-87271-39-1. 
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 Ti majetnější mohli zprvu bydlet v soukromých bytech, které byly ale velmi 

drahé a mohla si je dovolit jen opravdu hrstka dělníků. Navíc už v polovině roku 1940 

byl vydán příkaz, podle něhož se měli všichni cizinci bydlící v soukromí, přestěhovali 

během týdne do táborů. Kdo by byl neuposlechl, tomu hrozilo až třítýdenní 

vězení a pokuta ve výši 150 M. Prezentovaným důvodem byl nedostatek bytů pro 

německé obyvatelstvo a nebezpečí šíření epidemií. Podobné nařízení bylo zopakováno 

ještě na jaře 1941.158 

 Naprostá většina nasazených ale bydlela v táborových lágrech, případně ve 

stodolách nebo v sálech starých budov. Kromě civilních dělníků byli v táborových 

městech ubytováni i váleční zajatci a vězni z koncentračních táborů. Bloky s nimi byly 

striktně odděleny ostnatým drátem a přísně střeženy. Kontakt mezi příslušníky 

oddělených bloků byl nepřípustný. 

 Lágrová městečka byla určena i pro stovky dělníků, jejich zařízení bylo velmi 

jednoduché. Základem těchto kolonií se staly montované, přízemní, neizolované, 

dřevěné baráky. Tyto ubikace se používaly jak v říši, tak od druhé poloviny 

války i v protektorátu. V nich pak buďto úplně chybělo vytápění, nebo na jednu 

místnost musela stačit malá, litinová kamna. Dělníci dostávali jen omezené příděly 

topiva, takže byla v ubikacích zima a často v nich dokonce mrzlo, v létě v nich naopak 

bylo nesnesitelné horko. 

 Tábory či ubytovny měly určenu vedoucí osobu (Lagerführer). Na ostraze se 

podílela závodní stráž (Werkschutz) dohlížející na udržení kázně a pořádku. Měla také 

velmi blízké napojení na orgány bezpečnostní policie, a potažmo gestapa. Povolení 

odcestovat podléhalo výlučně pravomoci lagerführera. 

 Nuzné podmínky a hlad podrývaly solidaritu. Množily se krádeže, častá byla 

korupce a udávání, prostituce. Odpovědnost za baráky nesli zaměstnavatelé, pokud 

dělníky ubytovávali oni. Podnik totiž dostal cizince teprve ve chvíli, kdy byl schopen 

dokázat pracovnímu úřadu, že se dokáže postarat o jejich ubytování. Živnostenské 

dozorčí úřady měly za úkol prozkoumat poměry na místě. Od července 1943 měly 

sice v rukou táborový řád se seznamem kritérií, ale často přimhouřili oko, když šlo 

„pouze“ o cizince. Jestliže se podniku nevyplácelo provozovat vlastní tábor, měl 

možnost spojit se s jiným a provozovat pracovní tábor společně. 

 Životní podmínky byly otřesné. Kvůli nedostatku údržby domky brzy chátraly, 

                                                 
158 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 102. 23-091-74 13/33. 
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zatékalo do nich a udržení uspokojivé vnitřní teploty či usušení pracovního oděvu bylo 

kvůli sporým přídělům topiva zhola nemožné. Ubikace byly prolezlé 

vlhkostí a hnilobou, trouchnivěly. Objevily se respirační choroby, zápaly 

plic a tuberkulóza. V místnostech žili s dělníky švábi. Velmi často ale také krysy a myši, 

které se do domků stahovaly k večeru. Otrlejší nocležníci toho využívali k lovu těchto 

hlodavců, protože jídla bylo uboze málo. Ve dne otravovaly dělníky 

blechy a všudypřítomné vši – v noci štípaly štěnice, nalezlé do slaměných matrací. 

Správa tábora řešila jen následky, nikoli příčiny výskytu těchto nemilých hostů. Šířily se 

epidemie tyfu. 

 Většinou byli ubytovaní muži a ženy zvlášť, rozděleni i podle národností, ale 

stávalo se, že byli v místnostech i dohromady. Spávalo se na dřevěných 

pryčnách v několika patrech, v místnostech průměrně pro 20 osob. Všechny lágry byly 

obehnány plotem. 

 Hygienické podmínky se zdály být nesnesitelné. V umývárnách tekla pouze 

studená voda. Toaleta pro tak velké počty lidí byla absolutně nedostatečná, sanitární 

zařízení často nahrazovala vědra. Většinou se používaly jen společné lágrové latríny. 

Hygienu ztěžoval také nedostatek čistého ošacení, ložního prádla, 

ručníků a nejběžnějšího zboží až po mýdlo. 

 Ve velkých zbrojních závodech fungovala lékařská zařízení a lágry byly 

vybaveny ošetřovnou, lékařská péče ale byla velmi špatná, ačkoliv všichni zahraniční 

civilní pracovníci (kromě východních dělníků)159 podléhali povinnému sociálnímu 

pojištění160, a proto formálně požívali ochrany nemocenského pojištění. Muselo se 

pracovat navzdory horečkám a úrazům. U mnohých dělníků se projevily trvalé následky 

– podvýživa, cévní poruchy a srdeční slabosti, pracovní úrazy, onemocnění zažívacího 

traktu, dlouhodobé poškození organismu, kožní choroby, deprese a blouznivé představy, 

bolesti hlavy, závratě, nespavost. Nemálo lidí podmínkám nuceného nasazení zaplatilo 

životem. Bylo to zejména z důvodu totálního fyzického a psychického vyčerpání, 

propuknutých a rychle se šířících infekčních nemocí, jako byla úplavice, střevní katar, 

žloutenka. 

 Dělníci čelili rovněž náletům spojeneckých letadel. V zimních měsících nebyly 

                                                 
159 Východní dělníci byli vyřazeni z říšského pojišťovacího systému a měli pouze ochranu lékařské péče. 

Teprve od dubna 1944 se na ně začala také vztahovat povinnost sociálního pojištění. 
160 Úmluva č. 205/1940 Sb., mezi Německou říší, zastoupenou říšským ministrem práce, a vládou 

Protektorátu Čechy a Morava, zastoupenou ministrem sociální a zdravotní správy, o vypořádání na poli 

sociálního pojištění z podnětu včlenění bývalých česko-slovenských území do Německé říše. 
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tak časté, ale počínaje jarem propuklo bombardování v plném rozsahu. Bomby padaly 

nejen na strategická místa a továrny, ale také na lágry. Mnozí se pokusili uprchnout. 

 Výše popsané životní podmínky byly ve většině lágrů. Některé ale měly režim 

mnohem volnější – dělníci měli svá vlastní lůžka a také skříně. Tábory mohly být 

vybaveny i umývárnami a společnými kuchyněmi. Na některých místech nebyly tábory 

ani hlídány a pracovníci se řídili pouze táborovým řádem. 

 

5.11.2. Strava 

 Ubohá, „válečná“ strava byla zajišťována dvěma způsoby: buď ji měly na starost 

individuálně samy podniky, nebo ji poskytoval hromadně pracovní tábor. V druhém 

případě museli dělníci do táborové kuchyně tábora odevzdat své potravinové lístky. 

 Na snídani se nejčastěji podávala neslazená melta nebo slabá, černá 

káva z praženého žita a kousek chleba s margarínem či řepnou marmeládou. K obědu 

býval Eintopf, tedy jakási polévka s (nahnilými a zkyslými, neloupanými) 

bramborami a košťálovou zeleninou – kedlubnou a zelím, červenou řepou, tuřínem, 

mrkví. Jejím základem byla hlavně voda, případně mléko a nudle. Obměnou byla 

naředěná krupičná kaše nebo šlichta ze sekaného ovsa, vařené žito na způsob rizota, 

jednou týdně omáčka s vlásky nějakého masa (ve formě koňského nebo podřadného 

masa). K večeři zase káva s chlebem a řepnou marmeládou. Zvláštností byl speciální 

chléb (tzv. ruský), upečený z žitného šrotu, řízků cukrovky, mouky z buničiny a ze 

slámy, z listí. „Člověk neví: dali mu v krámě opravdu chléb – anebo to byla náhražková 

guma na podrážku?“161 Vedle toho, že si na něm dělníci asi nepochutnali, způsoboval 

také zažívací potíže.162 

 „Stravování bylo špatné... po večeři se přiděloval chléb (1 veka, cihla á 1,5 kg 

na 7 dílů) a kousek margarínu na příští den. Já jsem však svoji porci z hladu snědl 

okamžitě. Každý den měla jedna postel (2-3 muži) tzv. cimerku: kromě zametání 

místnosti a udržování pořádku v ní tahle služba nosila jídlo (chléb a další přílohy) na 

stůl a musela to rozdělit. Žádné směně se nikdy nepodařilo rozdělit chléb, aby všechny 

díly byly stejné. Takže na směnu, službu, obvykle zbyly ty nejmenší kousky, protože 

                                                 
161 TMEJ, Zdeněk. The alphabet of spiritual emptiness (Abeceda duševního prázdna). Books on books, 1. 

vyd. New York: Errata Editions, 2011. Plate 21. ISBN 978-1-935004-18-9. 
162 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 130. ISBN 80-7203-

708-0. 
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osazenstvo místnosti bylo u stolu v pozoru a každý sáhl po větším kusu chleba.“163 

 Občas dostávali dělníci balíčky od Červeného kříže, v nichž byla čokoláda, 

konzervy a cigarety. Příděly cigaret, pokud byly, se omezovaly na 50 měsíčně. Když 

nebyly, balilo se suché listí. Ceny cigaret a chleba stále stoupaly – za kilo chleba se 

platilo i 200 M.164 Není třeba asi více rozebírat, že se velmi dařilo černému trhu. 

 Mnohem častěji přicházely balíčky z domova s potravinami a léky. Ty však často 

chodily s několikatýdenním zpožděním a potravinami ztvrdlými a zplesnivělými. 

Vedoucí táborů navíc kontrolovali docházející poštu, a tedy i balíky, které 

ležely v kanceláři lagerführera několik dní. Často dělník po doručení zjistil, že je 

balíček zpola rozkradený.165 

 Za mnohem horších podmínek zde žili zajatci a tzv. východní dělníci: „Strava 

byla čím dál horší, bylo mi z ní špatně, vážil jsem už jen 45 kg. Jedli jsme cosi jako 

nějakou zeleninu či trávu, a když jsme to nesnědli a misky odkládali, tak se na to vrhali 

italští zajatci. Strážný jednoho uviděl a začal do něho kopat. Ital byl celý 

pomlácený a krvavý. Němec mu šlápl okovanou botou na hlavu, pes se mu zakusoval do 

nohou a nakonec mu Němec na prsa nasadil bajonet, ale to už byl nebohý Ital mrtev.“166 

 Množily se stížnosti na kvalitu mizerné stravy ze stran dělníků, jejich rodin 

zpravených dopisy o strastech svých dítek, a dokonce i zaměstnavatelů. Ti je považovali 

zprvu (kvůli negativní propagandě a nacistické ideologii) za „podlidi“, ale mnozí byli 

brzy mile překvapeni pracovitostí a houževnatostí dělníků, jež jim ale záhy rychle 

ubývali na váze, slábli a trpěla tím jejich vůle pracovat. V roce 1942 se pracovní 

podmínky mírně zlepšily, nadprůměrně pracujícím byly přiznávána jistá zvýhodnění ve 

formě přídavků stravy a návštěv bordelů (ne však vyhlídek na propuštění).167 

 

                                                 
163 HAVLÍKOVÁ, Jana.; VODRYSKOVÁ, Lucie. Místo určení: Sársko. Čeští nuceně nasazení 

vzpomínají. Praha: Živá paměť, 2004. S. 47. ISBN 80-239-4054-6. Dostupné z: 

<http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-

%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji%281%29.pdf>. 
164 ŠMEJKAL, Jaroslav. Kolonka, aneb, Osudy lidí za protektorátu. 1. vyd. Praha: Art Project Plus, 2005. 

S. 83. ISBN 80-239-5540-3. 
165 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

Prague: Torst, 2001. S. 38-39. ISBN 80-7215-137-1. 
166 BÍLEK, Jaroslav. My, nasazení na nucené práce ve druhé světové válce: z dopisů, 

vyprávění a dokumentů některých nasazených získaných v roce 2003. Žďár nad Sázavou: Svaz nuceně 

nasazených občanů za druhé světové války, 2004. S. 20. ISBN 80-239-32-3254-3. 
167 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 131. ISBN 80-7203-

708-0. 

http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji(1).pdf
http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji(1).pdf
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5.11.3. Ošacení a obuv 

 Již při najímání pracovníků jim bylo řečeno, že s sebou bezpodmínečně musí mít 

dostatečné množství ošacení a obutí, protože je naprosto vyloučené, aby si je dodatečně 

opatřovali v říši. Měli si pokud možno vzít rovněž i pracovní oděv. 

 V říši neměli cizinci nárok na poukázky na ošacení, které Němcům vydávaly 

hospodářské úřady. Šaty se jim ale rychle opotřebovaly, proto musely úřady 

ustoupit a poté, co dostali příděl Němci, bylo vydáno oblečení i cizincům. Také podniky 

zapůjčovaly za poplatek svým nasazeným dělníkům pracovní oděvy, oblečení jim avšak 

nesměly prodat.168 

 I přes tyto ústupky byl v roce 1942 oblečení nedostatek. Začaly se šít 

jednoduché oděvy, jež se daly použít ve volném čase i v práci a k nim dělníci dostávali 

dřevěné boty. Dřeváky byly velmi nepohodlné a neohebné – pracovníci měli být zdaleka 

slyšet a omezovalo je to při útěku. Mnozí proto raději chodili bosi, čímž se ale 

vystavovali riziku zánětů. 

 „Vězni koncentračních táborů nosili typický oblek z pruhovaného drelu, 

který v žádném případě nemohl vzdorovat zimnímu chladu. Vězni se tedy pokoušeli 

oblečení vycpávat, například prázdnými pytli od cementu. Existovalo však hodně 

strážných, kteří netolerovali ani takové vylepšení a při objevení vycpávky čekaly 

provinilce tresty bitím. Pro vězně koncentračních táborů představovala zima mnohem 

výraznější ohrožení života než pro jiné skupiny nucených pracovníků.“169 

 Někteří Češi na montérkách nosili nápis „Ausländer“. Polští dělníci nosili 

označení fialového písmenka „P“ na žlutém poli, tzv. východní „OST“ na modrém 

poli.170 

 Zcela speciální uniformy měli nuceně nasazení ve vojenských polo-jednotkách, 

např. tzv. Helfíři, technické výpomoci v nouzi.171 Tyto zvláštní obleky sloužily k tomu, 

aby byli příslušníci lépe poznatelní a dal se sledovat jejich pohyb. 

 

                                                 
168 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 137. ISBN 80-7203-

708-0. 
169 Tamtéž s. 139. 
170 BÍLEK, Jaroslav. My, nasazení na nucené práce ve druhé světové válce: z dopisů, 

vyprávění a dokumentů některých nasazených získaných v roce 2003. Žďár nad Sázavou: Svaz nuceně 

nasazených občanů za druhé světové války, 2004. S. 18. ISBN 80-239-32-3254-3. 
171 Tamtéž s. 14 – 15. 
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5.11.4. Pracovní podmínky 

 Čeští, nuceně nasazení dělníci pracovali v improvizovaných podmínkách, bez 

zřetele na bezpečnost práce. Neprovádělo se dokonce ani dostatečné zaškolení nových 

zaměstnanců, což zapříčinilo nemalé množství případů těžkých úrazů, např. skalpování 

strojem nebo amputace končetin. Čas od času se objevilo úmyslné sebepoškozování – 

tímto aktem se dotyčná osoba pokoušela uměle si zlepšit podmínky a zvolnit pracovní 

režim.  Pracovní doba byla stanovena na 10 hodin denně, postupně byla (hlavně ke 

konci války) prodlužována na 12 i více hodin. Obvykle se zaváděly dvě 

patnáctiminutové přestávky na snídani a svačinu a půlhodinová přestávka na oběd. „V 

naprosté většině podniků byl zaveden takzvaný systém REFA (Reichsverband für Arbeit, 

Říšský svaz práce), který měl zajistit dosahování maximálního pracovního výkonu. 

Každý jednotlivý úkon byl normován, a pokud spotřebovaný čas přesáhl 125%, 

následovaly srážky ze mzdy, popřípadě další tresty až po umístění do pracovně-

výchovného tábora.“172 

 Před válkou měli čeští pracovníci v Německu mzdu dle tarifů, tedy pro 

nekvalifikovaného dělníka to byla částka 50 – 70 feniky za hodinu (5 – 7 

protektorátních K), u kvalifikovaného dělníka 80 – 100 feniků (1 M). Průměrný čistý 

plat byl tedy u nekvalifikovaných 30 – 40 M týdně a u kvalifikovaných 50 – 60 M 

týdně. V protektorátě se vyplácely mzdy až o jednu třetinu nižší. Z hrubé mzdy se 

srážela daň ze mzdy a občanská daň (kolem 10% u svobodných), dávky nemocenského 

pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, invalidní pojištění a příspěvek pro německou 

válečnou frontu.173 Za ubytování v táborech a stravu se platily 1 až 2 M denně.174 

 Dělníci měli na základě vládních nařízení č. 273/1939 Sb., č. 237/1941 Sb. a č. 

250/1943 Sb. právo na rodinné přídavky, odlučné atd.175 

 Pracovní doba byla 9 – 10 hodin šest dní v týdnu. Během války se prodlužovala 

na 10 a více hodin. Neděle obvykle bývala volná. 

 Nárok na dovolenou vznikl až po několika měsících.176 k jejímu uplatnění byl 

                                                 
172 Kolektiv autorů. Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Výstava pod 

záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo. Praha: Česko-

německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci 

Topografie teroru, 2008. S. 80. ISBN 978-80-254-1799-7. 
173 U příslušníků majících bydliště v protektorátu podle vládního nařízení č. 115/1943 S., o vybírání 

válečného příspěvku. 
174 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 95 – 96. 23-091-74 13/33. 
175 Tamtéž, s. 94 – 95. 
176  Nárok na dovolenou byl upraven v srpnu 1941 zvláštním nařízením – pro svobodné po roce 

nárok na 2 týdny, pro vdané ženy a ženaté muže vznikl tento nárok po půl roce. 
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zapotřebí složitý mechanismus různých propustek a potvrzení, kterými se pracant 

prokazoval při cestě do protektorátu. Propustky byly časově omezené. Možnost 

dovolených se povolovala nejprve u dobrovolně nasazených, od července 1943 byla 

značně omezena177 a od října 1943 téměř zcela vyloučena. „Jednak pro velké 

vzdálenosti, jež nelze obstojně překonat, jednat prostě proto, že každé pracovní síly bylo 

zapotřebí pro válečnou výrobu.“178 Hledaly se proto mimořádné důvody pro zisk tak 

vytoužených modrých „Urlaubschein“. Takovou záminkou k návštěvě vlasti bylo např. 

úmrtí v rodině, těžká nemoc rodiče, svatba. 

 Všemožná nutná dokumentace se týkala také dokladů o propuštění z nemocnice, 

potravinových lístků, žádanek o příděly oblečení, dek apod. Neoblíbené cizince 

sledovaly bdělým zrakem bezpečnostní úřady.179 

 Největším problémem byla jazyková bariéra. Čeští dělníci nerozuměli svým 

velitelům, co po nich chtějí, a ti je proto na oplátku trestali a bili. Šikana, surové 

zacházení a ponižování se stalo denním chlebem. Nemoci a nachlazení se příliš 

neuznávaly, byly případy, kdy i navzdory úplavici byli nasazení nuceni pracovat.180 „Jo, 

pánové, kdo chce v říši onemocnět, aby si to dřív raději rozmyslel. Dvakrát měř, jednou 

řež – je pro takovou úvahu pravidlo jako ušité. Není to opravdu tak jednoduché. Jdeš 

poprvé k lékaři a nemáš-li alespoň 38º, pak jsi šel zbytečně, neboť práce prý je nejlepší 

lék, ta vyžene každou nemoc. Jsi-li od přirozenosti tak tvrdohlavý, že nevěříš 

doktorovým doporučením a zůstaneš doma, vyléčí tě závodní milice a to tak důkladně, že 

potom máš zdraví nadbytek a mohl bys je ještě rozdávat. Recepis ti ostatně napíší na 

kůži nějakým přiléhavým prostředkem, to kvůli pořádku, slova se lehce zapomínají.“181 

 Když někdo přišel do práce pozdě (svou vinou nebo mnohem častěji vinou třeba 

průvodčích, jež je zlomyslně nepustili do tramvaje) anebo se provinil kázeňsky jiným 

                                                 
177 Osvědčeným pracantům přináležel nárok na týdenní, placenou dovolenou, kterou ale mohli čerpat jen 

na území říše. 
178 KOTÍK, Jaromír. Dva roky v koncernu Hermann Göring Werke Linz/Donau 1943-1945: Zwei Jahre im 

Konzern Hermann Göring Werke Linz/Donau 1943-1945 : originální pamětnický dokument o totálním 

nasazení za 2. světové války. Jasenice: Nakladatelství Jiřího Jeřábka, 2004, 101 s.  S. 70. 
179 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Zněmeckého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 104. ISBN 80-7203-

708-0. 
180 BÍLEK, Jaroslav. My, nasazení na nucené práce ve druhé světové válce: z dopisů, 

vyprávění a dokumentů některých nasazených získaných v roce 2003. Žďár nad Sázavou: Svaz nuceně 

nasazených občanů za druhé světové války, 2004. S. 12. ISBN 80-239-32-3254-3. 
181 Autorem úryvku: Vladimír Matoušek, ze svých vzpomínek na nucené pracovní nasazení, z: Kolektiv 

autorů. TOTÁLNÍ NASAZENÍ - Historie, která by neměla být zapomenuta. Vzpomínky těch, kteří to 

prožili. 60 let poté. Kniha vznikla jako memento v rámci „paměti národa“ za pomoci města Brna. Brno: 

2003 – 2006. S. 54. 
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způsobem, vystavil mu mistr propustku na zvláštní trestní oddělení.182 „Tresty byly 

různé. Po zaspání provinilců otevřel chlapík jako hora skříň, kde visely v různém pořadí 

pendreky, slabé, také silné skoro jako ruka, sada bičíků a důtek. A pak bral jednoho po 

druhém a trestal podle stupně provinění. Každému z toho zůstaly stopy na těle.“183 

Dělníci byli při práci pod stálým dozorem, dokonce byli mnohde kontrolováni i na 

záchodech, zda nezahálí. 

 Žádnou úlevu neznamenaly ani případy bombardování: „Když se přiblížila 

fronta k Rýnu, tak bomby padaly častěji, nejvíce po šesté odpoledne, kdy končily směny, 

takže bylo sta a sta mrtvých. Z letadel byly také shazovány falešné potravinářské lístky, 

čímž docházelo k vyrabování prodejen potravin. Nálety se stupňovaly, blížila se také 

dělostřelecká střelba, a tak jsme byli velmi nevyspalí, ale pracovat se muselo.“184 

 Dělníci se pokoušely i o sabotáže. „...Čeští dělníci seřídili před skončením noční 

směny špatně stroje, takže ti, kteří následovali po nich, vyráběli zmetky. Dlouho si 

mistři a vedoucí inženýr lámali hlavy, čím je to způsobeno. Až jednou směnový mistr 

předstíral spánek a přistihl hochy při činu. Byli zatčeni a odvlečeni do koncentračního 

tábora.“185 V táborech se objevovala také odbojová činnost, např. skupina Europäische 

Union nebo vydávání ilegálních novin Die innere Front, které měly polskou, ruskou, 

českou, francouzskou a italskou přílohu.186 Nasazení mezi sebou šířili hesla jako: 

„Pracuj pomalu, pokud možno nekvalitně a bez zájmu.“187 

 

5.11.5. Volný čas 

 Mladí lidé odmítali rezignovat na osobní životy a navazovali 

přátelství a kamarádské styky. V lágrech se jim díky tomu navzdory strastem žilo lehčeji 

než komukoli jinému. Bavili se, jak se se jen dalo a mohlo. Často pořádali fotbalová 

mezinárodní utkání, společné nedělní vycházky po okolí. Zakládali improvizované 

hudební skupiny, hráli karty nebo šachy, omezeně navštěvovali filmová a divadelní 

představení. Nesměli však tančit.188 v oblastech ležících blízko protektorátu se daly 

                                                 
182 Oddělení pro výchovu k práci (Sonderstelle für Arbeitsziehung ). 
183 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

Prague: Torst, 2001. S. 21. ISBN 80-7215-137-1. 
184 Tamtéž, s. 34. 
185 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 188. 23-091-74 13/33. 
186 Tamtéž, s. 190. 
187 Tamtéž, s. 181. 
188 Vládní nařízení č. 83/1942 Sb., o tanečních zábavách ve válce. 
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zachytit rádiové vlny s českým slovem. Smutnou zábavou bylo vybírání štěnic ze 

slamníků, které se nedařilo likvidovat dezinfekcí. 

 Českých knih v táboře příliš nebylo, občas jim v balících z domu poslaly rodiny 

noviny. Aktivistická propaganda využívala poptávky po českém tisku a vydávala 

týdeník Český dělník, jenž neustále vyzýval k práci pro vítězství Německa. Stávalo se 

dokonce, že omezený volný čas byl výjimečně organizován protektorátním 

ministerstvem školství a lidové osvěty v čele s Emanuelem Moravcem. 

 Rozhodně ale musí být zmíněno, že volného času při 10 – 12 hodinové pracovní 

době nebylo hodně a většina dělníků toužila jen po spánku.

 

5.12. Rozdílné zacházení na základě národnosti 

 Klíčem přístupu německých úřadů k jednotlivým pracovníkům byla národnost. 

Od ní se odvíjelo jejich pracovní zařazení, kvalita ubytování a stravování, možnost 

styku s domovem, volnost pohybu atd. Přísná regulující byrokracie řídila život všech 

nedobrovolných pracovníků. Na plnění výnosů a nařízení dohlížely jednotlivé složky 

bezpečnostního aparátu, zaměstnavatelé i místní němečtí obyvatelé. 

 Tajný Himmlerův výnos z prosince 1942 rozřadil dělníky v říši do čtyř skupin: 

1. Italové 

2. Germánské národy (Holanďani, Vlámové, Dánové, Norové) 

3. Negermánské národy (Slováci, Chorvati, Rumuni, Bulhaři, Maďaři, Francouzi, 

Španělé) 

4. Negermánské – slovanské národy pod víceméně bezprostřední vládou Německé říše 

(Srbové, Slovinci, dělníci z Pobaltí, Poláci a „východní dělníci“) 

 Trochu odlišné rozdělení uvádí ve své knize Mark Spoerer189: 

1. dobrovolní zahraniční civilní pracující – mohli v průběhu celé války opustit 

Německo a měli možnost ovlivnit své existenční podmínky. Byli to dělníci ze satelitních 

států, jako bylo Bulharsko, Itálie do r. 1943, Chorvatsko, Rumunsko, 

Slovensko a Maďarsko, Španělsko, obsazené Dánsko. 

2. nuceně nasazení pracovníci – disponovali částečným vlivem na podmínky vlastní 

existence a měli jen nepatrné šance na zlepšení svých životních podmínek, na druhou 

                                                 
189 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 17. ISBN 80-7203-708-

0. 
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stranu jejich úmrtnost byla obvyklá nebo jen nepatrně zvýšená. Patřili sem váleční 

zajatci z Francie, Belgie, Velké Británie a Jugoslávie a ostatní obyvatelé mimo 

Polsko a Sovětský svaz. 

3. nuceně nasazení pracovníci – bez patrného vlivu na vlastní existenční 

podmínky a s výrazně nadprůměrnou úmrtností. Šlo o osoby z Polska, Sovětského 

svazu, polských nežidů a italských válečných zajatců. 

4. otrocké práce – bez jakéhokoli vlivu na existenční podmínky a s extrémně vysokou 

úmrtností. Byli to polští židovští, sovětští váleční zajatci, vězni koncentračních 

táborů a pracovně výchovných táborů, „pracovní Židé“ z táborů nucených prací a ghett. 

Cíleně byli vystavováni „likvidaci prací“. 

 Češi byli ze 40 – 60% určeni k likvidaci, protože jsou Slovany. Jejich postavení 

bylo sice lepší než Poláků, Rusů či Ukrajinců, ale nezacházelo se s nimi tak mírně 

jako s germánskými Francouzi nebo Dány. Velmi rozdílné tresty postihovaly pohlavní 

styk s Němci: Čechům za tento přestupek hrozil koncentrační tábor, Polákům a tzv. 

„východním dělníkům“ dokonce poprava, u Francouzů byl tento akt definován jen jako 

nežádoucí a u Holanďanů, Norů, Dánů a Vlámů k němu mohlo dojít bez jakéhokoli 

omezení. Z tohoto důvodu fungovaly v lágrech zvláštní vykřičené domy, kam byly 

nuceně nasazovány prostitutky odpovídajících národností.190 

 Navzdory rozdělení pracujících dělníků dle národností nebyly životní podmínky 

východních dělníků ani z daleka tak otřesné, jako v případě sovětských válečných 

zajatců a vězňů koncentračních táborů. Strašlivé nacistické statistiky propočítaly 

výnosnost a náklady takového dělníka a také, že je jejich průměrná délka života méně 

než jeden rok.191 Neměli prakticky žádná práva. „Ubití člověka z východní Evropy 

nemělo pro německého dozorce nejpozději od čtvrtého roku války zpravidla žádné 

právní následky.“192 

 Dělníci z Československa dostávali mzdu podle zařazení, tedy v podstatě stejnou 

jako Němci. Poláci za stejnou práci dostali už jen sotva polovinu mzdy a Rus si vydělal 

přinejlepším čtvrtinu toho, co Čech. „Mezi zaměstnavatelem a zahraničním civilním 

pracovníkem existoval stejně jako u německých občanů pracovně smluvní poměr 

                                                 
190 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

Prague: Torst, 2001. S. 39. ISBN 80-7215-137-1. 
191 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 17. ISBN 80-7203-708-

0. 
192 Tamtéž, s. 15. 
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občanského práva. Tato právní konstrukce byla udržována i v případě, kdy služební 

povinnost nařízená pracovním úřadem bránila cizinci v tom, aby se po ukončení 

smlouvy vrátil do vlasti. Od října 1942 mohla být vyslovena pro každou zahraniční 

pracovní sílu, která nepocházela z Bulharska, Dánska, Itálie, Chorvatska, Rumunska, 

Slovenska, Španělska nebo Maďarska. Řada zahraničních civilních pracovníků, kteří 

původně přišli do Německa dobrovolně, se takovým právním aktem stala nucenými 

pracovníky. Východní dělníci, Židé a Cikáni nepodléhali pracovnímu poměru 

občanského práva, nýbrž nově vytvořenému „zaměstnaneckému poměru svého druhu“, 

který konstituoval pouze vlastnické vztahy, tedy pracovní výkon za mzdu bez jakýchkoliv 

dalších sociálněprávních vztahů.“193 

 Rozdílný přístup se uplatňoval i v trestech. Proti východním dělníkům užívali 

Nacisté velmi drastické tresty a za sebemenší porušení kázně je rovnou posílali do 

koncentračních táborů. S oblibou používali také veřejných poprav přímo na pracovišti, 

které sloužily k zastrašování ostatních: „...Zatímco jiný Němec omotal ruskému děvčeti 

vlasy kolem vrtáku a stroj zastavil, až když všichni na dílně křičeli. Mohlo ji to 

usmrtit.“194 

 Šikanózní a krutě zlomyslné chování popisuje i toto: „Stačilo, když 

někdo z neopatrnosti roztrhl rudlíkem pytel s cukrem a následoval fyzický trest, po 

kterém se člověk sotva postavil na nohy. Nejhorší byl pochopitelně hlad. Když 

někoho z nich (myšleno „východních dělníků“) přistihli při krádeži potravin, byl 

nemilosrdně postaven ke zdi.“195 

  U nuceně nasazených žen se projevovala dvojí diskriminace – 

rasistická a sexistická. Pracovnice byly znásilňovány strážnými, i cizími 

muži v táborech. Některé dívky se dokonce musely rozhodnout mezi koncentračním 

táborem a vykřičeným domem. Vysloveně byly nuceně nasazeny do bordelů. 

 Životní podmínky českých dělníků nuceně nasazených v sudetských oblastech 

byly nepoměrně lepší než v říši a fakticky obdobné jako podmínky dělníků ze západní 

Evropy. Nemuseli být ubytováni pouze v táborech, směli se mnohem volněji pohybovat. 

Měli také více volného času a nárok na dovolenou.

                                                 
193 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 104. ISBN 80-7203-

708-0. 
194 BÍLEK, Jaroslav. My, nasazení na nucené práce ve druhé světové válce: z dopisů, 

vyprávění a dokumentů některých nasazených získaných v roce 2003. Žďár nad Sázavou: Svaz nuceně 

nasazených občanů za druhé světové války, 2004. S. 20. ISBN 80-239-32-3254-3. 
195 Tamtéž s. 14. 
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5.13. Návrat a repatriace 

 Z tábora se ke konci války lidé dostávali různě. Některým se podařilo utéct. 

„Bylo to hrozné. Hladoví, utrmácení, nevyspalí jsme cestovali většinou v noci, jak se 

dalo a nakonec se nám podařilo ještě se dvěma kamarády dostat se do Jihlavy. Ten 

popis cesty by byl na dlouho. Byl to útěk, abychom si zachránili životy.“196 Jejich rodiny 

měly povinnost vše hlásit197 a byly obesílány podobnými vzkazy: „Vyzýváme Vás tímto, 

abyste se během pěti dnů po obdržení tohoto listu vrátil na Vaše dřívější 

pracoviště u shora uvedené firmy. Četnická stanice Vašeho bydliště je zároveň 

požádaná, aby Vás předvedla mému úřadu za účelem zařazení do výchovného 

pracovního tábora, kdybyste neuposlechl této výzvy.“198 Lidé se pokoušeli dostat se 

domů i prostřednictvím propustek. Ty byly ale ke konci války nahrazeny transportními 

lístky. 

 S osvobozením spojeneckými vojsky se z nucených pracovníků a jejich dětí 

staly tzv. displaced persons (osoby bez domova, DP). Kvůli nedostatku ubytování 

museli zůstat ubytovaní v táboře, ale již nebyli povinni nadále pracovat.199 V prvních 

dnech byla řada vedoucích lynčována zuřícími DP, pokud nestihli do té doby utéct. 

Hodně strádajících a trpících za války to považovala „za ospravedlnění toho, že si nyní 

přivlastňovali potraviny, šaty a nábytek německého obyvatelstva“.200 Panovala 

všeobecná obava z rabování a chaosu způsobeného migracemi navracejících se lidí. 

 Repatriace, tedy návrat DP, byla součástí poválečné rekonstrukce Evropy. 

Repatriant (navrátilec) se odlišoval od reemigranta. Nastala obrovská migrace po 

Evropě. Týkala se zejména osvobozených vězňů nacistických koncentračních 

táborů a káznic, totálně nasazených a válečných zajatců. Provádělo se také pátrání po 

nezvěstných osobách, pokud se do republiky nevrátili do října 1945. S cílem pomoci DP 

vznikly mezinárodní organizace UNRRA201 a SHAEF202, velmi se snažila pomáhat 

                                                 
196 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

Prague: Torst, 2001. S. 45. ISBN 80-7215-137-1. 
197 Např. vládní nařízení č. 233/1941 Sb., o hlášení pobytu. 
198 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

Prague: Torst, 2001. S. 46. ISBN 80-7215-137-1. 
199 Např. vládní nařízení č. 14/1945 Sb., jímž se prohlašuje nepoužitelnost některých předpisů o řízení 

práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením). 
200 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Zněmeckého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 204. ISBN 80-7203-

708-0. 
201 Správa spojených národů pro pomoc a obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration). 
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svým občanům československá vláda. Nápomocný byl také tisk, který zveřejňoval 

seznamy jmen nedobrovolně nasazených. Repatriace se protáhla na několik týdnů, mezi 

nasazenými panovala nervozita a netrpělivost. „Československé orgány neměly dostatek 

vozidel a pohonných hmot, aby v krátké době všechny odvezly. Železniční doprava byla 

na německém území vážně narušena a vlaky jezdily jen na několika tratích. Zbývala 

pouze doprava automobilová, ale přednostně museli být repatriováni bývalí 

vězni z koncentračních táborů, jimž bylo třeba poskytnout lékařské ošetření. Díky velké 

obětavosti pracovníků československých úřadů a členů repatriačních komisí se vrátili 

během června a července 1945 poslední nasazení Češi. V Německu zůstali jen nemnozí 

jedinci, většinou z osobních důvodů.“203 

 Zavlečené osoby byly soustřeďovány ve sběrných táborech, které byly 

vytvořeny z bývalých pracovních táborů, vojenských kasáren, škol a veřejných budov – 

podrobili se zdravotní prohlídce, úvodnímu výslechu a byla zkontrolována jejich 

případná zavazadla. Strava byla špatná, lidé museli odevzdat rozhlasové 

přijímače a fotografické aparáty, šířily se nemoci.204 Československá exilová vláda 

vydala sice již v únoru 1945 směrnici o vydávání repatriačních víz a průkazů, vlastní 

repatriace ale mohla být zahájena až po konečné porážce Německa. 

 V Praze převzal péči o repatrianty Ústav pro péči o přestěhovalce, 

zřízený v květnu 1945 pod ministerstvem ochrany práce a sociální péče.205 Repatriace 

probíhala navzdory poničeným železnicím překvapivě rychle. Navrácení DP ale nebylo 

snadné. Zvlášť krutými kádrovými čistkami procházeli východní dělníci a ženy, u nichž 

převažovala utkvělá černobílá představa buď „manželka nebo děvka“206 – byly 

považovány za kolaborantky a navíc za morálně zkažené (některým ženám vyholili 

hlavu, ty byly proto na základě předsudků nutně spolčeny s nacisty).

                                                                                                                                               
202 Vrchního velitelství spojeneckých expedičních sil v Evropě (Supreme Headquarters Allied 

Expeditionary Forces). 
203 MAINUŠ, František. Totálně nasazeni (1939–1945). 1. vyd. Praha: Vydavatelství Mladá Fronta, 1974. 

S. 208. 23-091-74 13/33. 
204 Tamtéž, s. 207. 
205 VACULÍK, Jaroslav. Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Displaced 

Persons). Brno: Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta, 2004. S. 22. ISBN 80-210-3314-20. 
206 SPOERER, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem - Zahraniční civilní pracovníci, váleční 

zajatci a vězni ve třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Z německého originálu Zwangsarbeit 

unter der Hakenkreuz přeložila Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. S. 207. ISBN 80-7203-

708-0. 
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5.14. Odškodnění a vypořádání 

 „V září 1944 se na pracích v Německu nacházelo přibližně 6 milionů 

zahraničních dělníků, 400.000 vězňů koncentračních táborů a 2 miliony válečných 

zajatců, příslušníků přibližně třiceti národností. Celkový počet cizinců se však odhaduje 

až na 14 milionů. Čechů bylo v Říši nejvíce v září 1943 (286.663), podle okupačních 

statistik jich do poloviny roku do Říše odjelo 401.763. Odhady jejich celkového počtu se 

pohybují mezi 350.000 a 600.000.“207 Přesný počet nasazených se odhaduje jen obtížně 

hlavně proto, že v počtu 600.000 osob jsou zahrnuti též vězni koncentračních táborů, 

některé osoby byly započteny dvakrát (z nasazení se vrátily a pak byly naverbovány 

znovu) a naopak se nezapočítávali ti, kdo se legálně či nelegálně sami vrátili, a také ti, 

kdo umřeli. 

 Německé úřady hlásily pražskému Ústřednímu statistickému úřadu 3.461 

případů úmrtí českých nuceně nasazených osob.208 Dělníci mohli bezprostředně po 

válce žádat Státní úřad pro válečné poškozence o přiznání požitků za 

poškození a úřad o jejich nárocích výměrem rozhodl. 

 Přeživší čeští dělníci se po návratu museli vyrovnávat i s negativními 

reakcemi a čelit tak „znevažování poukazem na práci pro nepřítele“.209 v novinách se 

totiž nucené pracovní nasazení prezentovalo takto: „...A na dělníky jsem při tom 

myslil a na jejich práci. Osud nám určil velkou úlohu:  s l o u ž í m e   m í r o v ý m  c i l 

ů m  Evropy. To je vznešený úkol, pro který nám nemůže být nemožná ani ta největší 

oběť, kterou bychom mu měli přinést. Říše, která bojuje, chce od nás věrnost a práci. To 

je jediné, co jí musíme dát. Jsme tady proto, a b y  ž i l a  E v r o p a,  a b y  ž i l  n á š  n 

á r o d,  a b y  ž i l y  n a š e  ž e n y  a  d ě t i. Vím, že mnohý český člověk dnes těžce 

nese odloučenost od domova a rodiny. Co je to však proti odloučenosti, kterou musí 

snášet německý voják, jenž neví, zda za hodinu nepadne mrtev? Tak si odpovězte, 

ženy i muži, kteří stojíte u svých strojů, a buďte pamětliví toho, že kdyby se Říše nebyla 

postavila na naši ochranu, neměli byste snad už domova! Práce, které jménem svého 

národa sloužíme, není pouhým slovem. Je to naše společná jediná zbraň. Musíme ji 

držet pevně ve svých rukou, musí nám vrůst i do srdce, Říše bojuje, my pracujeme. Pro 

                                                 
207 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

Prague: Torst, 2001. S. 40 - 41. ISBN 80-7215-137-1. 
208 JELÍNEK, Tomáš; HOŘÁK, Martin. Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro 

učitele dějepisu. Živá paměť, 1. vyd. Praha: Galén, 2006. S. 73. ISBN 80-239-6720-7. 
209 FÁROVÁ, Anna, Tomáš JELÍNEK a Blanka CHOCHOLOVÁ. Zdeněk Tmej: Totaleinsatz. 1. vyd. 

Prague: Torst, 2001. S. 39. ISBN 80-7215-137-1. 
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koho? P r o  s v o j i  d o m o v i n u!“210 

 Po válce zaplatila německá vláda v rámci poválečných programů víc jak 100 

miliard M židovským a některým nežidovským obětem za ztrátu svobody a za škody na 

zdraví. Jednoznačně se ale vyhranila proti vyplácení náhrad nuceně nasazeným osobám, 

které považovala dle mezinárodního práva za součást reparací.211 Až v 80. letech 

se v Německu znovu otevřela veřejná diskuse na téma odškodnění nuceně nasazených. 

Začátkem 90. let pak na oplátku za podporu při znovusjednocení obou Němecek 

vyplatilo Bělorusku, České republice, Polsku, Rusku a Ukrajině 1,5 miliard M, aby 

svým občanům pronásledovaným nacisty rozesílaly dávky prostřednictvím humanitární 

organizace. „Část peněz nicméně „ulili“ bývalí komunističtí funkcionáři na zahraniční 

konta.“212 Mezitím ročníky nasazených stárli a umírali.213 

 Ti, co zbyli, se začali organizovat. V květnu 1990 byl v Moravských 

Budějovicích založen Svaz nuceně nasazených (SNN), který zastupoval zájmy nuceně 

nasazených a zároveň pomáhal navazovat kontakty se starými kamarády. Pro vyplácení 

odškodnění zajišťoval registraci požadavků. Za účelem odškodnění vznikl dle 

statutu z 29. 12. 1997 také Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB).214 

 V roce 2000 byla z iniciativy Spolkové republiky Německo a zástupců 

německého průmyslu založena nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“, jejímž 

cílem bylo zprostředkovat finanční dávku obětem otrocké práce, nuceného 

nasazení a dalších forem nacistického bezpráví. Do nadace bylo vloženo celkem 5 

miliard EUR; 216 milionů EUR z této částky bylo určeno pro oběti v České republice. 

Partnerskou organizací v ČR byl právě ČNFB, na vlastním zpracování se podílela 

„Kancelář pro oběti nacismu ČNFB“.215 

 Obdobné řešení následovalo také Rakousko, kde vznikly „Fond celkového 

vyrovnání“ a fond „Smíření, mír a spolupráce“216, jehož pomocnou silou byla „Česká 

                                                 
210 ČESKÝ DĚLNÍK – časopis pracujícího lidu. Praha, ročník VII., -A, č. 4, 27. Ledna 1945. 
211 EIZENSTAT, Stuart. Nedokonalá spravedlnost: uloupený majetek, nucené práce a nevyřízené účty 

druhé světové války. Přeložil Eduard Geissler. 1. vyd. Praha: Prostor, 2005. S. 210 – 211. ISBN 80-7260-

148-2. 
212 Tamtéž s. 211 – 212. 
213 z výše uvedeného zdroje měli přeživší 70 – 80 let a odhaduje se, že každý měsíc jedno procento 

umřelo. 
214 Kancelář pro oběti nacismu. Česko-německý fond budoucnosti [online]. [citováno 26. 11. 2013]. 

Dostupné z: <http://www.fondbudoucnosti.cz/o-nas/o-nas/>. 
215 Trojím metrem na nuceně nasazené? NÁŠ SMĚR. Pohledy na novější české dějiny a postřehy ze 

současnosti [online]. Vytvořeno 3. 04. 2009 [citováno 17. 02. 2014]. Dostupné z: 

<http://nassmer.blogspot.cz/2009/04/trojim-metrem-na-nucene-nasazene.html>. 
216 Více v: EIZENSTAT, Stuart. Nedokonalá spravedlnost: uloupený majetek, nucené práce a nevyřízené 

účty druhé světové války. Přeložil Eduard Geissler. 1. vyd. Praha: Prostor, 2005. ISBN 80-7260-148-2. 
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rada pro oběti nacismu ČNFB“. Rakousko vyčleněno pro Českou republiku 36 miliónů 

EUR.217 

 Rovněž německé a rakouské podniky přiznali po roce 1999 kolektivní 

vinu a přijali nadační iniciativu „Společná odpovědnost německého hospodářství“. 

 Obě výše zmíněné organizace ČNFB zpracovaly žádosti a vyplatily tyto 

humanitární dávky.218 Při vyjednávání o nich však členové neměli svůj boj v žádném 

případě jednoduchý a ve spolupráci s vládou České republiky se museli pohybovat na 

velmi tenkém ledu diplomacie.219 

 O odškodnění se přihlásilo více jak 100.000 Čechů. Celkem vyplatil 

ČNFB v německém i rakouském odškodňovacím programu na základě 86.925 platných 

žádostí220 8 miliard Kč.221 

 Kategorie oprávněných žadatelů byla stanovena následovně:  

a) kategorie A: otrocká práce 

b) kategorie B: nucená práce 

c) Kategorie C: jiné nacistické bezpráví (tzv. otevírací doložka). 

 Formálními kritérii bylo dle rakouského i německého zákona222 zřeknutí se 

dalších nároků podpisem žádosti o platbu, trvalé bydliště na území České 

republiky k rozhodnému termínu 16. 02. 1999 u německého programu a 15. 02. 

2000 v případě rakouského programu. Další podmínkou bylo dodržení tzv. kritéria 

dožití.223 a samozřejmě, musela být dodržena registrační lhůta: u Spolkové nadace 

skončila dne 31. 12. 2001 a v případě Fondu smíření 31. 12. 2004. Žadatelé byli povinni 

rovněž předložit doklady nebo jiné průkazné indicie. 

 Na rozhodování o žádostech navazovalo stížnostní řízení, tedy nezávislá 

                                                 
217 Trojím metrem na nuceně nasazené? NÁŠ SMĚR. Pohledy na novější české dějiny a postřehy ze 

současnosti [online]. Vytvořeno 3. 04. 2009 [citováno 17. 02. 2014]. Dostupné z: 

<http://nassmer.blogspot.cz/2009/04/trojim-metrem-na-nucene-nasazene.html>. 
218 HAVLÍKOVÁ, Jana.; VODRYSKOVÁ, Lucie. Místo určení: Sársko. Čeští nuceně nasazení 

vzpomínají. Praha: Živá paměť, 2004. S. 16 ISBN 80-239-4054-6. Dostupné z: 

<http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-

%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji%281%29.pdf>. 
219 MINK, Andreas. Challenging „Wiedergutmachung“: the slave labor negotiations of 1998 – 2001. 

Prague: Published by the Institute of International Relations, 2012. ISBN 978-80-87558-07-2. Dostupná 

také z: <http://www.silurians.org/wp-content/uploads/2013/05/mink-text.pdf>. 
220 Někteří se proti zamítnutí žádosti bránili u soudů: Usnesení ÚS ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 1/03; 

rozsudek NSS ze dne 25. 11. 2003, čj. 6 a 55/2001-29. 
221 Kancelář pro oběti nacismu. Česká rada pro oběti nacismu [online]. Vytvořeno v roce 2011 [citováno 

18. 02. 2014]. Dostupné z: <http://www.crpon.cz/kancelar_pro_obeti_nacismu.html>. 
222 Spolkový zákon o zřízení nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost ze dne 2. 8. 2000, tzv. 

nadační zákon (BGBI. I, S. 1263), ve znění zákona ze 4. 8. 2001 (BGBI. 2001 i 2036). 
223 Nárok na platbu měl právní nástupce oběti nacistické perzekuce jen tehdy, pokud dotyčný zemřel po 

15. 02. 1999, jinak byla jeho žádost jeho nástupců zamítnuta. 

http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji(1).pdf
http://www.zivapamet.cz/assets/files/Misto%20urceni%20Sarsko%20-%20cesti%20nucene%20nasazeni%20vzpominaji(1).pdf
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odvolací organizace k překontrolování rozhodnutí. 

 Při provedení platby si žadatelé mohli vybrat měnu, v níž jim bude dávka 

proplacena. Platby se uskutečnily: 

1. ze Spolkové nadace ve formě dvou splátek, partnerskou bankou se stala ČSOB, a.s.: 

a) kategorie A: do 15 000 DEM 

b) kategorie B: do 5 000 DEM 

c) kategorie C: do 5 000 DEM 

2. z rakouského fondu formou jediné splátky, partnerskou bankou Česká spořitelna, a.s.: 

a) kategorie A: 105 000 ATS 

b) kategorie B: 35 000 ATS 

c) kategorie C: 20 000 ATS 

 Kromě finanční podpory se německé úřady také omluvily. 

 Ne všichni ale s odškodněním souhlasí. Objevily se i mnohé kritiky, především 

na srovnávání nucené a otrocké práce. Nesouhlasné ohlasy poukazovaly na 

nesrovnatelné sjednocení částky pro odškodnění českých dělníků ve stejné výši, jakou 

dostali „východní dělníci“.224 

 Na nuceně nasazené pracovníky, byť uprchlé z nasazení a donucené se ukrývat, 

se nevztahuje zákon č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky 

účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových 

nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně 

zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům 

československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.225 

                                                 
224 V zájmu „správné řeči“ se smí i lhát. CS Magazín – Český a slovenský zahraniční časopis. Květen 

2009 [citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2009051082>. 
225 Např. rozsudek NSS ze dne 15. 8. 2003, čj. 2 a 1134/2002-19;  

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2009051082
http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2009051082
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6. NUCENÉ PRÁCE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE DO R. 1948 

 

„Není možné žádat od zhanobených národů Evropy a světa, aby táhly přesnou dělicí 

čáru mezi nacismem a německým lidem.“ Thomas Mann 

 

 Válečná porážka nacistického Německa a jeho satelitů se stala pro mnohé státy 

Evropy okamžikem nadějí a očekávání lepší budoucnosti. Lidé se 

potřebovali s prožitými strastmi nějak vypořádat a volali po potrestání viníků. Vedle 

Norimberských procesů se tak za válku zodpovídalo také miliony obyčejných lidí, kteří 

měli tu smůlu, že disponovali nepřátelským občanstvím. 

 „Všichni utlačení a ponížení měli radost z osvobození – Němci 

hovořili o obsazení. Každý, kdo jen mohl, vyšel do ulic, aby společně vychutnal 

neopakovatelnou atmosféru prvního svobodného dne. Lidé zdobili domy prapory a psali 

pozdravná hesla na počest vítězů, odboje a spojeneckých politiků. Němečtí občané 

přešli do zvláštního druhu ilegality. Skryli se za pevně uzamčená vrata a dveře, na domy 

psali křídou či vápnem CIVIL a vyvěšovali bílé prapory. Snad na znamení 

kapitulace?“226 

 

6.1. Formování řešení „sudetoněmecké otázky“ 

 První systematičtější návrhy na řešení vypořádání se s německou 

většinou v českém pohraničí začaly vznikat už od září 1938, kdy se uvažovalo např. 

odstoupení okrajových území státu výměnou za jiné hraniční oblasti na říšské straně.227 

 Zásadní radikalizace přístupu přišla hned po 15. březnu 1939, kdy především 

domácí vojenské kruhy volaly po vysídlení a začaly se utvářet první myšlenky na 

poválečný odsun německého obyvatelstva.  Domácí odboj varoval: „Německé 

obyvatelstvo v Československu bylo vyzýváno k rozhodnému odporu proti 

nacistům s poukazem na možnost, že další podpora Hitlera by mohla vést „ke ztrátě 

domova“.“228 

                                                 
226 BRODESSER, Slavomír; ŽAMPACH, Vojtěch: Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 

30. a 31. května 1945 a nouzový ubytovací tábor v Pohořelicích 1. 6. – 7. 7. 1945. Mikulov: Okresní 

archiv pro okres Břeclav v Mikulově, r. 1997, č. 32. S. 177. ISSN 0449-0436. 
227 Vládní nařízení č. 196/1938 Sb., o nákladech na nucené odsunutí obyvatelstva, zvířat a jiných věcí. 
228 ARBURG, Adrian von; STANĚK, Tomáš. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: 

dokumenty z českých archivů, DÍL I. 1. vyd. Ve Středoklukách: Zdeněk Susa, 2011. S. 208. ISBN 978-80-
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Konzervativci a západní vyspělé státy byli naopak zdrženlivější a chtěli zachovat 

právo na sebeurčení. Beneše nabádaly, aby rozhodně nepodnikal samostatné kroky. Ten 

se ale obrátil na SSSR a v březnu 1945 vyjednal v Moskvě sovětskou podporu. 

Rámcová pravidla postupu vůči německému a maďarskému obyvatelstvu 

stanovil vládní program, oficiálně prohlášený v Košicích dne 5. dubna 1945.229 Program 

stanovil obecné zásady o všech klíčových otázkách, k samotnému provedení 

deklarovaných opatření bylo potřeba následně co nejdříve vydat prováděcí právní 

předpisy.230 

 Po oficiálním skončení války se rozhodlo, že se obnoví územně administrativní 

uspořádání dle stavu k 29. září 1938. Dosavadní správní úřady byly na všech úrovních 

nahrazeny národními výbory, jak nařizovaly dekrety č. 18/1944 Ú. v. a č. 121/1945 

Sb., o územní organizaci správy, vykonávané národními výbory.231 

 

6.2. Odsun Němců 

V této kapitole bych chtěla velmi stručně nastínit probíhající odsun 

Němců a jeho jednotlivé etapy, neboť se jedná o okolnosti, které se nedají od vývoje 

nucené práce internovaných oddělit, aniž by další studie neztratila kontext. 

 

6.2.1. Divoký odsun 

 Od začátku května 1945 vypuklo v českých zemích spontánní povstání proti 

okupantům. Národ toužil po „spravedlivé odplatě“ a pomstě, „národní sebeočistě“ od 

„nepřátelských“ německých a maďarských obyvatel, zrádců a kolaborantů.  

 V Československu bylo v té době celkem asi 3.544.000 německých obyvatel, 

přičemž v sudetoněmeckých, pohraničních oblastech žila převážná část z nich – 

3.012.000 osob.232 Košická vláda si dávala načas s vydáním jakýchkoliv právních 

norem, které by regulovaly nekontrolovatelný odsun a vyhánění z domovů. Nebylo 

                                                                                                                                               
86057-67-5. 
229 Košický vládní program. www.svedomi.cz [online]. [citováno 27. 2. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm>. 
230 ARBURG, Adrian von; STANĚK, Tomáš. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: 

dokumenty z českých archivů, DÍL I. 1. vyd. Ve Středoklukách: Zdeněk Susa, 2011. S. 224. ISBN 978-80-

86057-67-5. 
231 Také vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů. 
232 KOSSERT, Andreas. Chladná vlast: historie odsunutých Němců po roce 1945. 1. vyd. Brno: Host, 

2011. S. 24. ISBN 978-80-7294-414-9. 
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zřejmé ani to, kdo má být vězněn a kdo internován. Vláda se místo toho již 17. dubna 

1945 omezila na výzvy typu: „Dejte vyvřít ze svých srdcí živelné nenávisti vůči 

německým katanům... Jděte účtovat s Němci za všechna jejich zvěrstva a neznejte 

slitování s německými vrahy.“233 

Tento stav dovoloval svévolná opatření a nekontrolovatelnou činnost 

samozvaných národních „hrdinů“. Jimi bylo československé vojsko, zčásti Ruská 

osvobozenecká armáda (ROA) a především tzv. revoluční gardy.234 Z dopisu Rudolfa 

Webera generálnímu tajemníkovi KSČ Rudolfu Slánskému: „... Řídí se heslem: 

„Všichni Němci ven“. Otevřeně prohlašují: Kašleme na rozkaz ministerstva vnitra, moc 

jsme my sami, nikdo nám nemá co poroučet. Každý velitel jedná na vlastní pěsť a účet. 

Dochází k samovolným domovním prohlídkám, drancování, loupežím, střílení, 

znásilňování žen. RG neztělesňuje tudíž revoluční pořádek, nýbrž způsobuje tam 

chováním jednotlivců anarchii, což se trpí.“235 Docházelo k udávání a obviňování236, 

veřejně vykonávanému násilí vůči skutečným i domnělým viníkům války, překračování 

základních lidských a demokratických principů, vyvlastňování. Ztráty na životech byly 

značné, odhaduje se, že počty přímých obětí divokého odsunu mohly být 20.000 – 

25.000 mrtvých.237 

 Ačkoliv se ojediněle v tisku objevovala kritika a stížnosti, zůstala většina 

českých obyvatel k problému lhostejná a považovala odplatu za přirozené právo. 

„Přestože vlna protiněmecké nenávisti zachvátila český národ jako celek, stupeň hněvu 

byl diferencovaný. Jako ojedinělé výjimky se vyskytli ti, kteří svou nenávist drželi na 

demokratické, protinacistické základně a rozlišovali mezi viníky a nevinnými. Většina 

obyvatel zůstávala ve svém hněvu pasivní. Souhlasila s potrestáním Němců, ale 

nezúčastňovala se žádných akcí proti nim. Buď proto, že jí chyběla příležitost 

                                                 
233 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama Praha, 1985, 1990. S. 138. 

ISBN 80-7038-193-0. 
234 Revoluční gardy byly spontánně utvořené skupiny mužů, které podléhaly MNV a plnily nejrůznější 

úkoly; zrušilo je ministerstvo vnitra a ministerstvo národní obrany ČSR společným výnosem ze dne 6. 

června 1945. 
235 SOVADINA, Jiří. Divoký odsun a poválečné násilí. Moderní dějiny – vzdělávací portál pro učitele, 

studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-1948 [online]. Aktualizováno 3. 1. 2014 [citováno 26. 11. 

2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/divoky-odsun-a-povalecne-nasili/>. 
236 Např: SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Vyšetřovací komise ONV a trestní nalézací komise, spis Vs 5995/47; 

tamtéž, spis Vs 6012/47; tamtéž, spis Vs 6140/47; tamtéž, spis Vs 6175/47. 
237 ŠIMÍČEK, Petr. Vysídlení Němců z Československa – prezentace. Moderní dějiny – vzdělávací portál 

pro učitele, studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-1948 [online]. Aktualizováno 5. 4. 2013 

[citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-

ceskoslovenska-prezentace/>. 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
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(nepřišla s Němci do styku) nebo proto, že zůstávala vždy stranou veřejného života...“238 

 Řada Němců byla přinucena k tzv. pochodům smrti. Nemovitosti a majetek jim 

byl zabaven, poskytnutí náhrad se nepřipouštělo.239 Do jejich domovů a na jejich 

pozemky se stěhovali noví (slovanští) obyvatelé.240 „Domy musí být ponechány 

uklizené, postele čistě povlečené. Pro nové obyvatele.“241 S sebou si směli vzít jen 

zavazadla 30–50 kg, jídlo na 3–10 dnů a omezený finanční obnos. 

 Vedení jakýchkoliv evidencí Němců bylo zprvu velmi chaotické a složité. Vláda 

je prohlásila za „nespolehlivé obyvatelstvo“242 a nařídila povinné označení bílými 

páskami s velkým, černým „N“243, aby byli snadno poznatelní od zbytku národa.244 

 Směrnice, upravující zacházení s Němci, byla vydána jako zatímní až 20. května 

1945.245 Upravovala vedle zásad pro transporty také záruku lidského 

ubytování a dostatečného stravování pro osoby soustředěné k veřejné pracovní 

povinnosti. Neméně důležitým bodem byl rovněž striktní zákaz používání fašistických 

metod týrání, mučení a zabíjení lidí. Velké pravomoci (a dodržování předpisů) se však 

ponechávaly nižším článkům státní správy, tedy národním výborům jako správním 

orgánům a bezpečnostním úřadům. Rozběhla se tak mašinerie rozsáhlých 

zatýkání a zajišťování osob bez právních postupů a ohledu na vinu či nevinu. Vznesená 

obvinění pak tendenčně prošetřovaly nikoliv soudy, ale samy národní 

výbory a vyšetřovací komise.246 

Soustředění Němci (všeho věku a obojího pohlaví, bez ohledu na zdravotní stav) 

                                                 
238 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama Praha, 1985, 1990. S. 135 

– 136. ISBN 80-7038-193-0. 
239 Dekret prezidenta č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby 

nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 

organisací a ústavů. 
240 Dekret prezidenta č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení; dekret republiky č. 28/1945 

Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými 

slovanskými zemědělci; vyhláška č. 72/1945 Sb., o statutu osidlovacího úřadu v Praze. 
241 KOSSERT, Andreas. Chladná vlast: historie odsunutých Němců po roce 1945. 1. vyd. Brno: Host, 

2011. S. 55. ISBN 978-80-7294-414-9. 
242 Dle § 6 vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, a § 4 dekretu 

prezidenta č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby 

nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 

organisací a ústavů. 
243 Označením byli povinni všichni Němci od věku 6 let. Bílý pruh měl mít v průměru 15 cm a na 

něm z černého plátna našité „N“ v síle 2 cm, jehož okraje byly 1 cm od obvodu kruhu. Označení se nosilo 

na levé straně prsou. Politicky angažovaní ze stran NSDAP, SA, SS, NSV, NSF, NSKK, Hitlerjugend 

nebo v jiných složkách NSDAP měli povinnost nosit stejný znak také na zádech. 
244 KOSSERT, Andreas. Chladná vlast: historie odsunutých Němců po roce 1945. 1. vyd. Brno: Host, 

2011. S. 41. ISBN 978-80-7294-414-9. 
245 Výnos MV, č. 1620/19-18/11-1918. 
246V květnu 1945 vznikaly u správních orgánů a bezpečnostních úřadů komise k provedení preventivního 

zajištění a předběžného vyšetření podezřelých osob. 
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byli izolování ve zvláštních táborech (internačních, pracovních apod.). Lokální 

směrnice leckde dovolovaly některé skupiny obyvatel z tohoto postihu vyloučit – 

jednalo se vždy převážně o invalidní a těžce nemocné, ženy v pokročilém stádiu 

těhotenství, rodičky a šestinedělky, ženy s dětmi mladšími šesti 

let a osoby z národnostně smíšených manželství, pokud se nijak neprovinily proti 

státu a národu. Ochranu mohli mít také protinacisticky smýšlející lidé.247 

Žádosti o vyjmutí se podávaly u správních úřadů nebo jejich komisí a bezpečnostních 

orgánů. 

 Na konci května zakázalo ministerstvo vnitra národním výborům soudit a trestat 

podezřelé ze zrady, kolaborace nebo zločinů způsobených v době okupace. Správní 

orgány měly nadále za úkol zajištění osob248 a jejich střežení, zabavování majetku. 

Právo soudit bylo od června svěřeno mimořádným lidovým soudům249 na základech 

stanného práva. 

 Odsuny nebyly v žádném případě prováděny humánně, ale velmi ponižujícím 

způsobem. V dopise p. Šenflukové Přemyslu Pitterovi z 6. června: „... Smutný průvod 

se zastavil a tu jedna, snad ze strachu, udělala svou potřebu. Lidé si toho všimli … a tu 

musela se ona stará žena vrátit, vzít ze země lejno a dát si je do kapsy. Její muž se pro ni 

vrátil, poněvadž slabostí sotva stála, a tu je lidé, než došli ke svému transportu, div 

neutloukli. Kluci 10 – 12 letí si vedli nejhůře.“250 Lidé byli následně naloženi do 

uzavřených dobytčích vagónů bez jídla, vody, hygienických zařízení. 

 Postupimská konference251 vznesla požadavky na okamžité zastavení 

dosavadního divokého odsunu. V zásadě s ním ale souhlasila s podmínkou, že bude 

další vlna odsunu řádně organizována a připravena. 

 

                                                 
247 Výnosy ministerstva vnitra z 16. května a 8. června 1945 regulovaly vyjmutí z dosahu opatření proti 

Němcům jen velmi rámcově. 
248 Od října 1945 upraveno ústavním dekretem č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které byly považovány 

za státně nespolehlivé, v době revoluční. 
249 Dekret prezidenta č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 
250 PINKAS, Jaroslav. Poměry v internačních táborech pro Němce v létě 1945 (z korespondence Přemysla 

Pittera). Moderní dějiny – vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-

1948 [online]. Aktualizováno 6. 3. 2012 [citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/pomery-v-internacnich-taborech-pro-nemce-v-lete-1945-z-korespondence-premysla-

pittera/>. 
251 Postupimská konference byla mírová jednání vítězných mocností, která probíhala od 17. července do 

2. srpna 1945. 



70 

 

6.2.2. Přípravná fáze, aneb od improvizace k systému 

 Od srpna 1945 se začala vytvářet síť orgánů k provádění systematického 

(soustavného) odsunu 2,5 milionů Němců252, vyhotovovaly se tzv. evidenční lístky.253 

Postavení Němců se ani na podzim příliš nezlepšilo. Měla tomu napomoct i výzva MV, 

aby orgány místní správy a bezpečnostní úřady stíhaly před mimořádnými lidovými 

soudy pouze vedoucí činitele a funkcionáře NSDAP, ostatní řadové členy a zbývající 

„nepřátelské“ obyvatelstvo jen tehdy, pokud se provinili proti prezidentským 

dekretům.254 Z připravovaného odsunu byli vyjmuti ti příslušníci německé národnosti, 

jimž se podařilo získat osvědčení o národní spolehlivosti.255 

 

6.2.3. Organizovaný odsun 

 V lednu a únoru 1946 začal organizovaný odsun.256 Velký důraz byl při 

jednáních kladen na řádné vybavení odsunutých: oblečení, boty, potraviny (do sběrných 

středisek si mohli Němci na lístky zakoupit zásoby jídla až na šest dní, navíc samy 

transporty byly vybaveny zásobami pro každého na tři dny, na zastávkách se navíc 

počítalo s teplou stravou), hotovost (max. 1.000 M na osobu), osobní 

dokumenty a záznamy o zdravotním stavu. Ve skutečnosti bylo ale zásobování 

nedostatečné a poskytnuté peníze až v pětinové hodnotě.257 

 Organizovaný odsun se dotýkal jen některých z členů německých rodin – jejich 

živitelé zůstávali v pracovních střediscích mimo původní bydliště s vysvětlením, že jsou 

nepostradatelnými pracovními silami a odborníky. „O výběru osob pro přesun 

rozhodovaly zpravidla komise sestavené při okresních národních výborech, složené ze 

zástupců politických stran, kde měli rozhodující slovo zástupci okresních úřadů ochrany 

práce. V jejich rozhodování hrála roli různá, často osobní hlediska a partikulární 

zájmy.“258 

                                                 
252 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama Praha, 1985, 1990. S. 147. 

ISBN 80-7038-193-0. 
253 Výnos MV č. B-300/1183. 
254 Směrnice MV č. Z/I8812/1945. 
255 Oběžník MV ze dne 24. srpna 1945, č. A-4600-16/8-1945, ref. A (Věstník min. vnitra č. 3/19445); 

později vyhláška ZNV v Praze č. 141/1947 Ú.l.I., o úpravě vydávání osvědčení o státní a národní 

spolehlivosti; Výnos ZNB v Brně č. 5073-II/11-1947, o osvědčeních o státní a národní spolehlivosti. 
256 Směrnice MV č. B-300/1990, k provádění soustavného odsunu (transferu) Němců z území 

Československé republiky. Dostupná online z: <http://webhouse.cz/misspage/kral_barta/smernic.htm>. 
257 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 128. 

ISBN 80-902075-3-7. 
258 DVOŘÁK, Tomáš. VNITŘNÍ ODSUN 1947 – 1953. Závěrečná fáze „očisty 

pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 1. vyd. Brno: 
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 V zimě 1946/1947 se transporty přerušily. Počátkem roku 1947 tvořili 

Němci v pohraničí stále až 40% obyvatel (celkově 216.545 obyvatel, z toho 47.822 ve 

vnitrozemí a 168.723 v pohraničí).259 Německé pracovní síly se začaly vnitřně 

rozmisťovat po území Československa. 

 

6.2.4. Dodatečný odsun 

 Dodatečný odsun sloužil hlavně k vystěhování živitelů neúplných rodin za 

účelem znovu-sloučení s jejich příbuznými a sociálně naléhavým případům. Tito Němci 

museli předložit doklady, že jsou v Německu očekáváni (tzv. Zuzugsgenehmigung) – 

doklad příslušného německého úřadu, mohl být nahrazen i pouhým dopisem od 

blízkých.260 Výdaje na cestu a přepravu si museli hradit sami.261 

 V průběhu roku 1947 se přes hranice začali mnozí odsunutí Němci ilegálně 

vracet. Šlo ale také o lidi českého původu a z národnostně smíšených manželství, kteří 

se do Německa dostali v důsledku poválečných událostí a odsunu. Po 

zkušenostech z vyhnaneckých táborů v Německu se tradovalo mezi lidmi a v tisku: 

„raději u nás ve vězení než na svobodě v Německu“.262 Proti neoprávněnému přechodu 

hranic hrozil peněžitý trest do výše 50.000 Kčs, nebo vězení do 6 měsíců. Trest mohl 

být vykonán nucenou prací v donucovací pracovně.263 

 

6.3. Mimořádné lidové soudy 

 S jejich participací na trestání „nepřátelských“ osob se usnesla již jednání při 

tvorbě Košického vládního programu. Těmto speciálním soudům příslušelo soudit 

všechny zločiny trestné podle dekretu č. 16/1945 Sb., podrobnosti provedl prováděcí 

předpis.264 

 Soudní pravomoc byla dána pětičlenným senátům, v nichž byl vždy 

                                                                                                                                               
Matice moravská, 2012. S. 67. ISBN 978-80-86488-92-9. 
259 Tamtéž, s. 55. 
260 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 158. 

ISBN 80-902075-3-7. 
261 Tamtéž, s. 181. 
262 Tamtéž, s. 182. 
263 Zákon č. 107/1947 Sb., o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic. 
264 Vládní nařízení č. 18/1945 Sb. jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 

16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech; 

zákon č. 245/1946 Sb., jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém 

soudnictví a prodlužuje jejich účinnost. 
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soudce z povolání (občanský či vojenský soudce)265 a čtyři soudci z lidu.266 Mimořádné 

lidové soudy byly zřízeny v sídlech krajských soudů. Ústní, veřejné řízení nesmělo trvat 

déle než tři dny267 a nároky státu při něm zastupoval veřejný žalobce. 

 Trest smrti se vykonal do dvou hodin od vyhlášení rozsudku, tato doba mohla 

být prodloužena na žádost odsouzeného maximálně o hodinu. Proti rozhodnutí nebylo 

opravných prostředků, žádost o milost neměla odkladný účinek. 

 

6.3.1. Vyšetřovací komise 

Stíhání podezřelých osob ztěžovaly (hlavně v létě 1945) živelné akce. Stalo se, 

že byli odsunuti i oprávnění provinilci, a tím nikdy nepotrestáni (pokud již nestihli utéct 

těsně před koncem války). Dekret č. 16/1945 Sb. navíc nepostihoval všechny 

nepřijatelné skutky a bylo potřeba zavést tzv. ochranou vazbu, která by prodloužila 

zajišťovací vazbu. Toto opatření mělo zabránit odsunutí nebo útěku viníka ještě před 

jeho potrestáním. O ní se jednalo ve vládním návrhu ministerstva vnitra, kde byla 

stanovena na 6 měsíců. Oficiálně ji zavedl až v říjnu dekret č. 137/1945 Sb., o zajištění 

osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční. 

 Od června 1945 začaly ústřední orgány řešit jednotný postup se zajištěnými 

osobami268 (navrátilci z koncentračních táborů a z vězení, bojovníci proti nacizmu, 

zaměstnanci bezpodmínečně důležití pro národní hospodářství)269 a jejich majetkem270, 

aby zabránily dosavadnímu trendu, kdy bylo postupováno „proti naprosto nevinným 

osobám způsobem, který je přirovnáván k metodám uplatňovaným za okupace 

gestapem.“271 Stanovilo se, kdo a za jakých okolností je oprávněn vydat písemný 

zatýkací rozkaz, provádět domovní a osobní prohlídky, vést příslušnou dokumentaci 

apod. Zadržené osoby musely být vyslechnuty do 24 hodin. Absolutní zákaz platit pro 

jakékoliv nucení obviněného nebo svědka k výpovědím pod pohrůžkou násilím. 

Po ukončení vyšetřování mohla vyšetřovací komise provést: 

                                                 
265 Soudce z povolání jmenoval prezident republiky z návrhů vlády, které vytvořily okresní národní 

výbory. 
266 Soudce z lidu jmenuje vláda z návrhů okresních národních výborů. 
267 v opačném případě by mimořádný lidový soud musel postoupit věc řádnému soudu. 
268 Ústavní dekret prezidenta č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které byly považovány za státně 

nespolehlivé v době revoluční; Oznámení TMV ze dne 26. července 1945 č. UL59/45, Kdo je považován 

za Němce? 
269 Sdělení MV ČTK z 8. června 1945 č. UL21/45, Výjimky z opatření proti Němcům. 
270 Vyhláška MF č. 124/1945 Ú.l.I., o zajištění majetku státně nespolehlivých osob. 
271 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 21. 

ISBN 80-902075-3-7. 
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a) předat spisy bezpečnostním orgánům s návrhem na trestní oznámení 

b) podat bezpečnostním úřadům návrh na umístění dotyčných osob do 

kárných a pracovních táborů 

c) podat bezpečnostním úřadům návrh na propuštění na svobodu a zastavení trestního 

řízení. Pokud se prokázalo, že byla osoba udána jen ze zištnosti nebo pomstychtivosti 

druhých, byla nejpozději do 8. dne propuštěna, o čemž se vydalo potvrzení. Takové 

osobě byl vrácen majetek i všechny odebrané věci. 

 Proti usnesení vyšetřovací komise se nedalo odvolat. 

 

6.4. Němci „potrestaní“ prací 

 Již z provolání KSČ z dubna, publikované 13. května 1945: „Zřiďte pro zatčené 

Němce pracovní tábory a přinuťte je, aby pracovali na znovuvýstavbě toho, co sami 

zničili,“272 je patrná jakási ekonomická vypočítavost, aby se země po válce dokázala 

opět hospodářsky postavit na nohy a němečtí provinilci odčinili válkou způsobené 

škody. „...Měly-li nacistické okupační úřady možnost nutiti násilnými prostředky náš 

lid k práci pro své válečné účely, sloužící nakonec ku úplnému zotročení našich národů, 

má míti náš stát zákonné prostředky, umožňující plnou mobilisaci všech pracovních sil 

pro znovuvybudování našeho demokratického hospodářství.“273 

 Vláda se od léta 1945 snažila zejména zabránit volnému přemísťování 

německých pracovních sil274 a vyrovnávala je do jednotlivých oblastí dle nutnosti.275 Na 

základě vládního nařízení č. 15/1945 Sb. nesměli zaměstnavatelé svévolně propouštět 

německé pracovní síly (ani po skončení sezónních prací). 

 Zřídily se okresní úřady ochrany práce276, určené k zařazování občanů do 

práce a k regulaci mzdové politiky. Pokud zaměstnavatelé Němce dále nepotřebovali, 

měli je hlásit úřadu277, který se dál postarat o jejich další pracovní umístění nebo 

zařazení do sběrného tábora. V žádném případě se nemělo dopustit, aby se Němci 

                                                 
272 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 28. 

ISBN 80-902075-3-7. 
273 Všichni budou pracovat na výstavbě. Mladá Fronta – Deník Svazu české mládeže. Praha, ročník I., č. 

37, neděle 19. Srpna 1945. S. 1 – 2. 
274 Oběžník MV ze dne 26. července 1945, č. 1620-15/6-45-6-V/4. 
275 Např. vládní nařízení č. 32/1945 Sb., o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských 

prací v roce 1945. 
276 Vládní nařízení č. 13/1945 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce; vyhláška č. 164/1945 

Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček. 
277 Vládní nařízení č. 15/1945 Sb., o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení. 
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vraceli do svých domovů.278 

6.4.1. Pracovní povinnost 

Němci byli nejprve zbaveni československého občanství.279 Následně byla 

dekretem č. 71/1945 Sb. zavedena pracovní povinnost pro práce schopné muže od 14 – 

60 let a ženy od 15 – 50 let. Z výčtu byly vyňaty fyzicky a psychicky neschopné osoby, 

těhotné ženy od 4. měsíce těhotenství, rodičky-šestinedělky, a matky starající se o své 

dítě mladší šest let. 

 Prací povinná osoba se musela hlásit u místního národního výboru (MNV), který 

ji přidělil k práci. Rozhodnutí o přidělení bylo konečné a přidělující příkaz se musel 

uposlechnout. Jednalo se o práce ve veřejném zájmu všeho druhu. Za výkon náležela 

pracovníku náhrada dle místních poměrů. Řada Němců tak musela opustit své domovy 

za účelem pracovního nasazení. Byli koncentrováni hlavně ve velkých městech (Brno, 

Ostrava, Olomouc), ale také v sídlech správních okresů a na jiných vhodných 

místech.280 

 Směrnicemi se upravil výkon pracovní povinnosti německých dětí. 

 Při porušení povinnosti hrozily provinilým kázeňské tresty, nebo i rozhodnutí 

okresních národních výborů o uvěznění do jednoho roku. Naopak zaměstnavatelé za své 

prohřešky příliš trestáni nebyli, jelikož chyběly předpisy. Kritizovalo se například, že se 

po sezónních pracích (nutné zemědělské práce)281 vrací Němci do táborů ve velmi 

zanedbaném stavu. 

 Posléze byla upravena i pracovní povinnost československých občanů a na práci 

přidělováni muži od 16 – 55 let a ženy od 18 – 45 let trvající maximálně v délce 1 roku 

(z naléhavých důvodů šlo prodloužit až o dalších 6 měsíců). Proti přikazovacímu 

výměru bylo přípustné odvolání.282 Jejich evidence byla od února 1946 podchycena 

vydanými pracovními průkazy.283 

 Ve věznicích krajských soudů a v trestních ústavech byly zřízeny zvláštní nucené 

                                                 
278 DVOŘÁK, Tomáš. VNITŘNÍ ODSUN 1947 – 1953. Závěrečná fáze „očisty 

pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 1. vyd. Brno: 

Matice moravská, 2012. S. 54. ISBN 978-80-86488-92-9. 
279 Ústavní dekret prezidenta č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob 

národnosti německé a maďarské. 
280 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama Praha, 1985, 1990. S. 146. 

ISBN 80-7038-193-0. 
281 Vládní nařízení č. 32/1945 Sb., o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských 

prací v roce 1945. 
282 Dekret prezidenta č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti. 
283 Zákon č. 29/1946 Sb., kterým se zavádějí pracovní průkazy. 
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pracovní oddíly.284 

 

6.4.2. Zvláštní nucené pracovní oddíly 

 Oddíly byly určeny pro podezřelé a provinilé osoby a měly za úkol bez nároku 

na odměnu vykonávat práce ve veřejném zájmu: odstraňovat válečný materiál a trosky, 

opravovat a stavět veřejné budovy a jiná veřejná zařízení (např. dopravní), 

pracovat v zemědělství, lesnictví, průmyslu apod. 

„Šmelináři do pracovních útvarů: Předseda Zemského národního výboru 

promluvil na schůzi výboru o opatřeních proti „šmelinářům“. Nutno je seskupiti do 

zvláštního pracovního útvaru, sledovati jejich zaměstnání v další evidenci úřadem 

ochrany práce. Za přísné a rychlé, soustavně prováděné kontroly budou učiněny další 

krok v dohodě s ministerstvy vnitra a ochrany práce, při čemž se věnuje pozornost 

osobám trestaným pro hospodářské delikty, k tomu poznamenáváme: Výborně.“285 

 

Velkým problémem se stala roztříštěnost úpravy: „...v každém okrese, 

ba i v každém táboře jednotlivém panují zcela odlišné poměry – různá správa, různé 

dávky potravin, různé pracovní využití i mzdové poměry, různý způsob 

střežení a zdravotního zajištění.“286 Bylo naprosto nezbytné vydat jednotný 

„domácí“ řád287, doplnil jej výnos MV ze 17. listopadu o „domácím řádu“ pro 

sběrné a pracovní tábory.288 

 Oddělení V/4 (později oddělení V/3)289 ministerstva vnitra bylo pověřeno 

ústředním dozorem nad výkonem vazby v internačních táborech. Ministerstvo ale 

zastávalo názor, že není vhodné zřídit centrální správní orgán, který by měl vše na 

starosti, protože situace v táborech byla velmi nepřehledná a evidence vykazovaly 

chyby a nedostatky.290 Na činnost táborů měly dál dohlížet příslušné MNV, případně 

                                                 
284 Dekret prezidenta č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních oddílech. 
285 Šmelináři do pracovních útvarů. Mladá Fronta – Deník Svazu české mládeže. Praha, ročník I., č. 74, 

pátek 3. Srpna 1945. 
286 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 99. 

ISBN 80-902075-3-7. 
287 Oběžník MV ze dne 17. září 1945, č. 1620-3/9-45-1-V/4. 
288 Výnos MV ze dne 17. listopadu 1945, č. 1620-16/11-45-30-V/4. 
289 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 194. 

ISBN 80-902075-3-7. 
290 Blíže: AMB – Brno, B-1/42, Národní výbor města Brna. Ústředí pracovních středisek. V archivním 

fondu jsou např. seznamy a spisy internovaných, seznamy zaslaných balíků, pobyty Němců, denní hlášení 

o internovaných, finančně hospodářský provoz tábora, výplatní listiny, spisy o pracovním začlenění, 

záznamy odeslané pošty, záznamy o příchodech a odchodech, zásobování, zabavené doklady, šperky, 
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bezpečnostní úřady. Úkolem ústředních orgánů bylo tedy hlavně zabezpečit vydávání 

jednotných směrnic a kontrolní dozor nad jejich dodržováním, čímž bylo pověřeno 

Zemské velitelství internačních táborů (dále „ZVIT“). 

V předpokládaném termínu, do ledna 1946, se nestihla provést všechna opatření 

ke zřízení krajských internačních táborů/středisek (dále „KIT/KIS“)291 – měly 

sloužit k řádnému vyšetření provinilců proti dekretu č. 16/1945 Sb. Nepodařilo se to 

zejména proto, že jejich ustálením by národní výbory přišly o lukrativní možnost 

využívat koncentrované Němce jako levnou pracovní sílu, „...nikdo se nechtěl vzdát 

práva nad internačními středisky.“292 

 Rozmohly se časté útěky. Oběžník MV z 2. dubna 1946 stanovil nutnost předat 

již vyšetřené a provinilé osoby do soudní vazby. Rovněž se měla zajistit ostraha 

internačních objektů a zabezpečení dozoru na pracích, zpřísnění 

cenzury u korespondence, stanovení pevných pravidel v případě návštěv, striktní 

dodržování „domácích řádů“ a systematickou kontrolu strážní služby. Koncem měsíce 

byl vydán také služební řád pro personál a zaměstnance vězeňských stráží293, dozor nad 

nimi vykonávaly okresní velitelství sboru národní bezpečnosti (SNB).294 

 

6.5. Vnitřní přesun německých pracovních sil 

 Odsun a přesídlování měly závažné následky na geografické a demografické 

uspořádání, ale výrazně změnily i strukturu pracovního trhu. Nedostatek pracovních sil 

se týkal hlavně zemědělství a stavebnictví. S transporty příliš nesouhlasili čeští 

hospodáři, kteří se potýkali s poválečnými těžkostmi. Republika byla v dezolátním 

stavu a všude zoufale chyběly pracovní síly (a hlavně ty německé, levné a bezprávní)295, 

stav zemědělství byl katastrofální. „Den ode dne však roste nápor 

zemědělských a průmyslových kruhů, domáhajících se s neustálými poukazy na 

hospodářské ztráty a škody jednak ponechání velkého počtu Němců, jednak odkladu 

                                                                                                                                               
šatstvo aj., záznamy o evidenci osob (mrtví, propuštění, převedení jinam) atd. 
291 Oběžník MV ze dne 29. října 1945, č. II-1622-17/10-45-33-V/4. 
292 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 131. 

ISBN 80-902075-3-7. 
293 Tamtéž, s. 133. 
294 Např. zákon č. 149/1947, o národní bezpečnosti; vládní nařízení č. 229/1947 Sb., jímž se vymezují 

úkoly národní bezpečnosti. 
295 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama Praha, 1985, 1990. S. 151. 

ISBN 80-7038-193-0. 
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odsunu.“296 Docházelo k případům, kdy byli němečtí pracovníci těsně předtím, než se 

vyhotovily povinné seznamy a evidence osob určených k přesunu, odesláni dál pracovat 

do českého vnitrozemí.297 Pracovní poptávku „...měly pomoci pokrýt také reemigrace, 

nábory cizího dělnictva a organizování brigád.“298 

 Vláda a politikové proti těmto intervencím za vynětí Němců z odsunu 

bojovali, v některých případech bylo dokonce upuštěno od stíhání činů proti dekretu č. 

16/1945 Sb., jen aby se urychlil odsun.299 Bylo naplánováno, že se do konce srpna 1946 

definitivně zlikvidují všechna okresní internační střediska,300 pokusy o neodůvodněné 

zadržování německých zaměstnanců kvalifikovalo jako „maření odsunu.“ 

Německé síly se tak začaly vnitřně přemisťovat po Československu, kam jen 

bylo třeba.301 Ne všichni ale o ně stáli – naopak se našlo i mnoho lidí toužících zbavit se 

nežádoucích osob i za cenu porušení směrnic, jak deklaroval např. předseda okresního 

národního výboru (ONV) v Šumperku: „Kdybych si to směl dovolit, přesunul bych do 

vnitrozemí všechny, protože zdejší zaměstnavatelé by se bez nich museli obejíti, kdyby se 

bylo loni podařilo provésti odsun do konce. Nechť se bez nich obejdou i teď a ať si 

opatří síly české, jichž se hlásilo dosti, jež však pp. Národní správcové (majíce „hodné, 

pracovité a poslušné“ Němce) odmítali. Slyším dokonce i to, že mladí čeští muži 

si s velkou oblibou navazují známosti s Němkami (Hanušovice) asi proto, že je to bez 

závazků. (Či snad proto, že je to čistá rasa?) Již z těchto národních a mravních důvodů 

by bylo nejvýš žádoucno, aby Němci byli odtud odsunuti. Přičiním se o to takřka bez 

ohledu na všechny směrnice i výnosy a vyprošuji si k tomu Vaši laskavou podporu.“302 

Ze statistik: „K 31. 1. 1947 bylo v českých zemích registrováno 48 různých 

táborů s 13.159 příslušníky a 488 zaměstnanci (48 velitelů, 253 členy dozorčího 

personálu, 86 členy správního personálu a 107 pracovními silami).“303 Tento 

nevyvážený stav se vláda rozhodla řešit právě rozptylem německých pracovních sil 

                                                 
296  KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama Praha, 1985, 1990. S. 151. 

ISBN 80-7038-193-0. 
297 DVOŘÁK, Tomáš. VNITŘNÍ ODSUN 1947 – 1953. Závěrečná fáze „očisty 

pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 1. vyd. Brno: 

Matice moravská, 2012. S. 68. ISBN 978-80-86488-92-9. 
298 Tamtéž, s. 61. 
299 Dle § 34c zákona č. 166/1946 Sb., jímž se mění a doplňují trestní řády. 
300 Směrnice MV č. 1622-4/746-6-Vb/3. 
301 Např. oběžník MV ze dne 25. 4. 1946, č. 1620-12/3-46-42 Vb/3, kterým byly německé pracovní síly 

poskytnuty pro výkladku uhlí i v poledních přestávkách, o nedělích a o svátcích. 
302 DVOŘÁK, Tomáš. VNITŘNÍ ODSUN 1947 – 1953. Závěrečná fáze „očisty 

pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 1. vyd. Brno: 

Matice moravská, 2012. S. 81. ISBN 978-80-86488-92-9. 
303 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 168. 

ISBN 80-902075-3-7. 
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podle možností po českém vnitrozemí (vnitřní migrace Němců v ČSR). Jejich pracovní 

podmínky se tím výrazně zlepšily – zaváděly se např. „kasernace“, tedy určité 

úlevy a především vyplácení mzdy přímo „na ruku“, část peněz byla také zasílána 

rodinným příslušníkům pracovníka.304 „Němcům určeným k odsunu se odměny 

vyplácely ve středisku „na ruku“, internovaným se připisovaly k dobru v depozitním 

deníku s tím, že si mnohou vybírat menší částky na nákup volných potravin nebo 

drobných předmětů denní potřeby. Zbývající hotovost se měla vyplatit při 

odchodu z tábora.“305 

 

6.6. Likvidace německých pracovních táborů/středisek 

 Přerušení tzv. soustavného (organizovaného) transferu německého 

obyvatelstva a dokončení retribuce umožnilo postupnou likvidaci306 středisek.307 

Skončilo období „zvýšeného ohrožení republiky“,308  a to znamenalo, že se k Němcům 

mělo nadále přistupovat jako k „volným“ osobám. 

 Na konci roku 1947 se ozvala mezinárodní kritika pracovní povinnosti 

německých osob internovaných v ČSR a používání táborových systémů. Na jednání 

Hospodářské a sociální rady OSN proti nám vystoupila Americká federace práce 

(AFL)309 a vznesla požadavek, aby se Mezinárodní úřad práce důkladně věnoval 

„...prozkoumáním důsledků „nucených prací“ a fungování 

„otrockých“ táborů v Československu a dalších zemích směřujících do sovětské sféry 

vlivu.“310 Ministerstvo zahraničí ČSR se vymluvilo, že všeobecná pracovní povinnost je 

mimořádné opatření „ve stavu branné pohotovosti státu“ a nikoli jako zavedení „nucené 

práce“ a že jsou tyto nucené práce „pro veřejný účel“.311 

 Oběžníkem MV z 13. února 1948 byl dál další plán vnitřního přesídlení 

německého obyvatelstva s cílem co nejvíce je rozptýlit po českém vnitrozemí, počeštit 

                                                 
304 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 154. 

ISBN 80-902075-3-7. 
305 Tamtéž, s. 170. 
306 Blíže např.: AMB – Brno, B-1/42, Národní výbor města Brna. Ústředí pracovních středisek. Karton č. 

12, inv. č. 97; tamtéž, karton č. 13, inv. č. 104; upravoval výnos MV ze dne 18. července 1947, č. 1620-

18/7-46-3/VB-3. 
307 Výnosem MV z 19. 9. 1946, č. 1622-18/9-46-3 Vb/3, měly být postupně likvidována německá 

pracovní střediska. 
308 Vládní nařízení č. 217/1946 Sb., jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky. 
309 American Federation of Labour. 
310 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 175. 

ISBN 80-902075-3-7. 
311 Tedy výjimka dle čl. 5 Úmluvy o otrocké a nucené práci ze dne 25. září 1926, č. 165/1930 Sb. 
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(rebohemizace) a asimilovat.312 Byli to hlavně specialisté a dělníci v průmyslu a občané 

německé národnosti ve smíšených manželstvích (asi 40.000 osob).313 „Při sčítání 

lidu k 1. březnu 1950 se k německé národnosti subjektivně přihlásilo ještě 159.938 

obyvatel českých zemí (1,8% veškerého přítomného obyvatelstva).“314 

 Na přelomu let 1948/1949 definitivně zanikla zbývající německá střediska, byla 

to střediska v Liberci, Kralupech, Lešanech, Teplicích, Svatobořicích, Hrušovanech, 

Chebu, Olomouci-Nových Hodolanech, Dobřanech. 

 Na „státně nespolehlivé“ se nezapomnělo – část mzdy jim byla nadále strhávána 

(jako součást reparací), měli dlouholetý zákaz studovat.315 Roku 1948 byla všem 

Němcům přiznána československá státní příslušnost316, ne tak ale volební právo. Jejich 

postavení v žádném případě nebylo rovnoprávné, a proto se mnozí 

snažili o vystěhování, byli to tzv. pozdní vysídlenci.317 

 O zbývající německé pracovní síly se dohadovala resortní ministerstva 

zemědělství a průmyslu. Po zakončení akce slučování rodin z let 1949 – 1950 bylo 

velmi obtížné získat povolení k odchodu do Spolkové republiky Německo – týkalo se to 

osob právě propuštěných z výkonu trestu, z nápravných zařízení atd. Pod svá ochranná 

křídla je vzal Mezinárodní červený kříž, který mnohým vystěhování zprostředkoval. 

V polovině 50. let navíc spoustu odsouzených Němců potkala hromadná 

amnestie a propuštění z výkonu trestu.318 

 

                                                 
312 DVOŘÁK, Tomáš. VNITŘNÍ ODSUN 1947 – 1953. Závěrečná fáze „očisty 

pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 1. vyd. Brno: 

Matice moravská, 2012. S. 47 – 48. ISBN 978-80-86488-92-9. 
313 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama Praha, 1985, 1990. S. 153. 

ISBN 80-7038-193-0. 
314 ARBURG, Adrian von; STANĚK, Tomáš. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: 

dokumenty z českých archivů, DÍL I. 1. vyd. Ve Středoklukách: Zdeněk Susa, 2011. S. 64 – 65. ISBN 978-

80-86057-67-5. 
315 ŠIMÍČEK, Petr. Vysídlení Němců z Československa – prezentace. Moderní dějiny – vzdělávací portál 

pro učitele, studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-1948 [online]. Aktualizováno 5. 4. 2013 

[citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-

ceskoslovenska-prezentace/>. 
316 Vládní nařízení č. 76/1948 Sb., o vrácení československého státního občanství osobám národnosti 

německé a maďarské. 
317 ŠIMÍČEK, Petr. Vysídlení Němců z Československa – prezentace. Moderní dějiny – vzdělávací portál 

pro učitele, studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-1948 [online]. Aktualizováno 5. 4. 2013 

[citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-

ceskoslovenska-prezentace/>. 
318 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 189. 

ISBN 80-902075-3-7. 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
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6.7. Jáchymov 

 Malou zmínku bych chtěla věnovat jáchymovským uranovým dolům, kde bylo 

také malé německé středisko, hlavně kvůli jeho zvláštnosti a následnému 

socialistickému využití. 

 Do československé politiky se začalo drát komunistického vedení – jeho cílem 

vůči zbylým Němcům bylo využít jejich pracovní síly, internovat je do 

společnosti a zapojit do úkolů „socialistické výstavby“.319 „Chystala se „Akce J“, při 

níž mělo dojít k soustředění většího počtu Němců v již vysídlených obcích poblíž 

jáchymovských uranových dolů, kde měli pracovat.“320 

 V uranových dolech chyběla i ta nejzákladnější bezpečnostní pravidla – často 

docházelo k sesunutí stropu, na mnohých místech nedobudovaný větrací systém 

způsoboval dělníkům dýchací potíže. Pracovní výkon se posuzoval podle normy.321 Nic 

nemohlo vykompenzovat podlomené zdraví pracovníků, způsobené zhoubným zářením, 

prací s radioaktivním materiálem, vdechováním radonu a pití radioaktivní vody.322 

 Němci z ČSR pracovali v jáchymovských dolech Bratrství a Rovnost od zimy 

1946 až do roku 1949, kdy proběhla repatriace posledních osob323 za pomoci 

Mezinárodního záchranného výboru (IRC).324 Plynule byli nahrazováni německým 

obyvatelstvem ze sovětských zajateckých táborů. Na přelomu let 1948 a 1949 jich zde 

pracovalo neuvěřitelných 7.000 osob – jakmile se o tom dozvěděl Mezinárodní červený 

kříž, zasáhnul.325 Mnoho ze zajatců pak setrvali na Jáchymovsku dobrovolně i po 

propuštění.326 

 Poté následovala sovětská organizace v podobě pěti táborů nucené práce,327 ty 

                                                 
319 Nasazení do dolů výnosem z 12. a 14. srpna 1947. 
320 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 182. 

ISBN 80-902075-3-7. 
321 Při jejím splnění na 100 a více % byly odměnou přídavky ke stravě a prémie, naopak při nesplnění 

normy přišly postihy ve formě zkrácení přídělu jídla nebo prodloužení osmihodinové pracovní 

doby o dalších osm hodin. 
322 BÁRTÍK, František. TÁBOR VOJNA ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Jihlava: Vyšehrad, 2008. S. 

22 – 23. ISBN 978-80-7021-938-6. 
323 JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství (1945 – 1955). Opava: Slezské zemské 

muzeum Opava, 2002. S. 51. ISBN 80-86224-34-1. 
324 International rescue committee – nevládní, humanitární organizace, založená v roce1933 z iniciativy 

Alberta Einsteina. Nabízí pomoc uprchlíkům a vysídleným osobám, humanitární podporu a zdravotní péči 

rozvojovým zemím, pomáhá lidem při mimořádných událostech a přírodních katastrofách. 
325 JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství (1945 – 1955). Opava: Slezské zemské 

muzeum Opava, 2002. S. 192. ISBN 80-86224-34-1. 
326 DVOŘÁK, Tomáš. VNITŘNÍ ODSUN 1947 – 1953. Závěrečná fáze „očisty 

pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 1. vyd. Brno: 

Matice moravská, 2012. S. 173 – 195. ISBN 978-80-86488-92-9. 
327 TNP byly na Jáchymovsku mezi lety 1949 až 1951. 
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nahradily nápravně pracovní tábory v počtu 18. 

 

6.8. Konkrétněji k dělení táborů 

6.8.1. Různé a smíšené tábory 

 Tábory byly zřizovány národními výbory a bezpečnostními úřady. Měly na 

starost vedení, hospodaření, střežení tábora, jeho kontrolu, zajištění hygieny, zdravotní 

péči, zásobování atd. „Soustřeďování velkých skupin lidí do 

táborů v souvislosti s chystaným odsunem, pracovním přidělením, 

zajišťováním a vyšetřováním probíhalo na základě pokynů národních výborů, 

bezpečnostních orgánů a někde též armády, v pohraničí a tzv. jazykových ostrovech 

obvykle po různých „raziích“ a „čistkách“.328 

 Nejdřív byli všichni „nepřátelé československého národa“ koncentrováni 

dohromady ve smíšených táborech – byli zde internovaní, osoby určené k práci, 

zajištěné osoby, lidé určení k vysídlení, zajatci. Proto i označení jejich táborů bylo 

nepřehledné a různilo se podle převažujícího poslání: mohl to být tábor např. 

shromažďovací, ubytovací, sběrný, záchytný, internační, koncentrační, kárný, trestní, 

pracovní, zajatecký atd.329 Odhaduje se, že mezi srpnem a říjnem 1945 u nás mohlo 

takových táborů být na 500. 

 Tábory spravovaly zprvu své hospodářské záležitostí samy, těm nesoběstačným 

vypomáhaly národní výbory poskytnutím příspěvků a různých záloh – hradily vzniklé 

schodky. Správy táborů vedle těchto finančních výpomocí využívaly zejména 

prostředky získané od zaměstnavatelů z přidělených německých pracovních sil a také 

peníze z prodeje cenností zabavených internovaným, z kont a vkladů těchto osob (i již 

odsunutých Němců). Jen málokteré byly napojeny přímo na státní 

rozpočet.330 o hospodaření a provozu táborů se vedly jen útržkovité záznamy, 

nekontrolovaná administrativa umožňovala velkolepé krádeže a zpronevěry.“331 

 

                                                 
328 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 28. 

ISBN 80-902075-3-7. 
329 Tamtéž, s. 10. 
330 Tamtéž, s. 97. 
331 Tamtéž, s. 41. 
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6.8.2. Členění na internační a sběrné a pracovní tábory 

 Směrnice ministerstva vnitra z 29. října 1945 jednoznačně rozdělila tábory na tři 

základní typy: 

a) internační – byl určen k soustředění zajištěných osob, které čekalo vyšetřování pro 

skutky trestné podle dekretu č. 16/1945 Sb. Poté měli být postaveni před mimořádné 

lidové soudy. 332 

b) sběrné – sloužily ke koncentraci Němců před odsunem a také jako přechodné 

ubytování lidí, jež byli donuceni opustit své domovy.333 

c) pracovní – stanoven pro osoby podléhající pracovní povinnosti, které byly přiděleny 

mimo své dosavadní bydliště. 

 Výnosem ze 17. prosince 1945 se začal používat, namísto pojmu „tábor“, termín 

„středisko“. Při dodání osob do středisek se povinně musely začít sepisovat řádné 

přijímací protokoly. 

 Z iniciativy Mezinárodního červeného kříže a několika českých humanistů334 

vznikly i specializované objekty (nemocniční a dětská střediska) nebo zařízení suplující 

trestní ústavy a později také správní věznice. Střediska se stala zvláštními 

hospodářskými jednotkami a byly přímo napojeny na státní rozpočet, kam také plynuly 

příjmy za práci přidělených pracovních sil. 

 Tábory byly postupně roztřiďovány a malá internační zařízení se likvidovány.335 

Některé útvary zůstaly v provozu jako tzv. rezervní zařízení pro dodatečný transfer, jiné 

zcela změnily svou dosavadní funkci. 

 

6.8.3. Pracovní tábory/střediska 

 Složily k soustředění osob povinných pracovní povinností dle dekretu č. 71/1945 

Sb. V červnu 1945 byla přijata směrnice o táborech, v níž byl vzorový „domácí řád“. 

 Bezprostředně po dodání do tábora došlo k hygienické očistě a ostříhání 

vlasů, k odevzdání a evidenci všech věcí, jež měly internované osoby u sebe. Ponechat 

si u sebe směly pouze hřeben, kartáček na zuby a kapesník. Oděv se dezinfikoval. Ložní 

prádlo (deky) obstarávala správa tábora, výměna osobního prádla přineseného 

                                                 
332 Oběžník MV ze dne 29. října 1945, č. 1622-17/10-45-33-V/4. 
333 Výnos MV ze dne 17. listopadu 1945, č. 1620-16-11-45-30/V/4. 
334 Např. Přemysla Pittera (1895 – 1976), proslul mimo jiné péčí o české, německé a židovské děti. Ostře 

vystupovat proti nelidskému zacházení v internačních táborech s Němci, byl 

nařčen z germanofilie a odvolán z funkce sociálního komisaře. 
335 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 129. 

ISBN 80-902075-3-7. 
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příbuznými a známými se připouštěla jen jednou za týden nebo za 14 dní. V táborech 

spali a pracovali v jedněch šatech a v prádle, které měly na sobě i několik týdnů. 

 Při návratu z práce do tábora se prováděly přísné osobní prohlídky. 

 Korespondence podléhala cenzuře – dopisování se omezilo na nejnutnější 

míru a mohlo se psát zásadně jen česky na korespondenční lístek v rozsahu dvaceti 

řádek, jedenkrát do měsíce. Bylo navíc podmíněno „bezvadným chováním“.336 

 Denní program vypadal povětšinou takto: budíček v létě ve čtyři a v zimě v pět 

hodin (v neděli a o svátky o hodinu později), pak se museli seřadit a rozdělila se práce. 

Výkon pracovní povinnosti trval včetně přestávky na oběd zprvu 10 – 14 hodin. 

Následoval návrat do tábora, večeře, nástup, hygiena a večerka ve 20 hod. Na barácích 

byla zavedena samospráva Němců, němečtí velitelé ubikací museli znát 

češtinu a osobně zodpovídali za porušování řádu.337 

O náplni volného času, stejně jako o výjimkách a všech žádostech, rozhodoval 

velitel. „Bezpodmínečně se zakazovalo zpívat, hrát karty, číst knihy a časopisy a věnovat 

se jiným „zábavám a kratochvílím“.“338 

 Styk s cizími osobami (včetně úředních osob) mohl být povolen jen velitelem 

tábora nebo jeho zástupcem. Přiblížit se k táboru bylo možné do vzdálenosti padesáti 

metrů. Výjimkou byly návštěvy blízkých příbuzných, jež se povolovaly z nutných 

důvodů a jen ve sváteční den. V případě předem hlášených návštěv z řad cizinců 

(novinářů, diplomatických misí), podléhala schválení návštěvy výhradně kompetenci 

ministerstva vnitra. „Osoby uvolněné pro odsun z vyšetřovací a trestní vazby neměly až 

na výjimky povolené ZNV (zemský národní výbor) opouštět tábory mimo pracovní dobu 

vůbec.“339 

 Dosavadní strážní oddíly v táborech bylo potřeba co nejdříve vyměnit. 

Mnozí z nich se totiž rekrutovali z řad partyzánů a dobrovolníků-civilistů bez 

výcviku a kázně. Někteří se tak vyhýbali nástupu do vojenské služby, jiní jen zneužívali 

svého postavení a zbraně. Stali se postrachem nejen internovaných, ale i místních 

obyvatel, a množily se stížnosti na majetkové delikty a jejich chování (opíjení, 

surovosti a šikana, udržovaní „milostných styků“ s Němkami, využívání pracovních 

                                                 
336 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 33. 

ISBN 80-902075-3-7. 
337 Tamtéž, s. 31. 
338 Tamtéž, s. 38. 
339 Tamtéž, s. 177. 
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sil k vlastní potřebě).340 Jedním z nejzávažnějších důsledků byly množící se útěky 

internovaných, k nimž docházelo zejména z pracovišť. Hlavní velitelství SNB vyzvalo 

personál středisek k registraci. Poté zavedlo přísnější výběr strážných a pro internované 

příkladné sankce za kázeňské přestupky a dočasné nebo i dlouhodobější omezení všech 

nabytých výhod (propustky341, návštěvy, korespondence, příjmů balíčků).342

                                                 
340 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 141. 

ISBN 80-902075-3-7. 
341 Blíže: AMB – Brno, B-1/42, Národní výbor města Brna. Ústředí pracovních středisek. Karton č. 7, inv. 

č. 7. Důvody vzdálení se z tábora; vydávání propustek Němcům z pracovního tábora. 
342 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 111. 

ISBN 80-902075-3-7. 
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6.9. Životní podmínky v táborech 

 Všichni lidé se od května 1945 museli prokazovat policejními přihláškami. 

Osoby německé národnosti byly omezeny mnoha zákonnými i podzákonnými 

předpisy v několika rovinách: 

a) trestně-právní – vydáním retribučních dekretů343 a konfiskací majetku.344 

b) společenské a kulturní – např. omezení možnosti uzavírat sňatky, zrušení německých 

soukromých, veřejných škol a učebních oborů345, omezení docházky německých dětí do 

českých škol, faktická likvidace německé evangelické církve, vytlačení 

němčiny z veřejného života, zákaz používání rádia a telegrafních přístrojů, zákaz jízdy 

dopravními prostředky, zákaz vydávání německých novin a zastavení vysílání 

německého rozhlasu, zákaz vycházet v noci bez zvláštního povolení, návštěva obchodů 

omezena na jednu hodinu před uzavřením. 

c) politické – odebrání volebního práva. 

d) finanční a majetkové – konfiskace movitého i nemovitého majetku, hotovosti, 

cenností a šperků, nevýhodná směna říšských marek za české koruny346 atd. 

e) profesní – zákaz výkonu veřejných služeb a služby v armádě. 

f) sociální – zákaz navštěvovat veřejné a zábavní místnosti a sady, zastavení vyplácení 

dávek důchodového či jiného pojištění, kvantitativně i kvalitativně nekvalitní příděly 

potravin.347 

 Na přelomu let 1945 a 1946 se životní podmínky stabilizovaly a začaly pomalu 

lepšit. 

 

6.9.1. Bydlení 

 Zpočátku byli Němci soustředění improvizovaně („via 

                                                 
343 Dekret prezidenta č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. Velký dekret); dekret prezidenta č. 138/1945 

Sb., o trestání některých provinění proti národní cti (tzv. Malý dekret). 
344 Dekret prezidenta č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, 

Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa; dekret prezidenta č. 108/1945 

Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. 
345 Zákon č. 83/1946 Sb., o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů; 

výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 16. října 1945, č. 8551 pres., o zrušení německých škol. 
346 Např. vládní nařízení č. 7/1945 Sb., o platidlech v zemích České a Moravskoslezské; dekret 

prezidenta č. 36/1945 Sb., o plnění závazků znějících na říšské marky; dekret prezidenta č. 91/1945 

Sb., o obnovení československé měny. 
347 ŘEHÁČEK, Karel. Němci na Karlovarsku v letech 1945 – 1948. Plzeň: Bílý slon, s.r.o., vlastním 

nákladem autora, 2011.  S. 17 – 18. ISBN 987-80-254-9620-6. 
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facti“)348 v kasárnách, v sálech kin a hostinců, ve vyprázdněných veřejných 

budovách a školách, skladištích, továrních stavbách, obecních dvorech, sýpkách, 

stodolách – často se používaly tábory používané za okupace. 

 Na základě několika málo směrnic byl už od května 1945 kladen důraz na 

zajištění přiměřeného ubytování a stravování, ale nebylo tomu tak. Táborové podmínky 

byly mnohde naprosto katastrofální. „Pokud jsou internovaní umístěni v místnostech 

(třídách, tělocvičnách), spí většinou na holé podlaze. Je obvyklým jevem, že spí churaví 

starci, malé děti, nemocní a zdraví pohromadě, namačkáni jeden na druhého. ...Mnohde 

se nocovalo na zemi bez přikrývek nebo jen s jednou dekou, na slámě, nevyměňovaných 

slamnících.“349 

 Největším problémem ubytování byla stísněnost, nedostatečné 

zásobování a velmi špatné hygienické podmínky. Chyběla nezávadná voda. Obytné 

místnosti se téměř nevětraly a otevírání oken bylo přísně regulováno.350 V táborech 

fungovaly přísné táborové „domácí řády“. 

 Ačkoliv „domácí řády“ neopomíjely základní hygienické návyky, v praxi se na 

nich až tolik nelpělo. Dezinfekce osob a jejich oblečení probíhala jen málokdy, a proto 

byla značná část tábora zahmyzena a rychle se šířily infekční choroby. Prádelny 

nefungovaly, k vykonání tělesné potřeby se používaly improvizované latríny. Někde 

sice měli toalety – ty ale v žádném případě v tak obrovském počtu osob nebyly žádnou 

výhodou (např. v internačním táboře v Suchdole nad Odrou složily 4 záchody pro 1.700 

lidí).351 

 Ze zprávy Přemysla Pittera ze dne 23. července 1945 pro zemský národní výbor: 

„Nejhorší to bylo na Sokolském stadionu na Strahově, kde tisíce lidí muselo spát na 

holé zemi pod širým nebem bez přikrývek. Těžce nemocní a děti leželi na parném 

slunci v nevýslovné špíně plné hmyzu. Nejen záchody, ale i cesty k nim byly pokáleny 

nemocnými úplavicí. Nemohli se dále dovléci a zůstávali ležet ve vlastních výkalech. 

Našli jsme tam mezi nimi i starého pana profesora, přítele prvního prezidenta T. G. 

Masaryka, který jej kdysi pozval z Německa na pražskou univerzitu. Tyto ostudné jevy 

znesvětily místo, které bývalo jevištěm skvělých sokolských sletů.“352 

                                                 
348 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 27. 

ISBN 80-902075-3-7. 
349 Tamtéž, s. 65 – 66. 
350 Byly případy, kdy za pouhé otevření okna strážní jednotky brutálně zmlátily i těhotnou ženu. 
351 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 67. 

ISBN 80-902075-3-7. 
352 PINKAS, Jaroslav. Poměry v internačních táborech pro Němce v létě 1945 (z korespondence Přemysla 
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 Největší obavy panovaly na konci roku 1945, protože mnohé tábory nebyly 

absolutně připraveny na zimu. V promrzlých místnostech lidem chyběly kromě zimního 

oblečení i přikrývky a slamníky. Někteří muži dokonce chodili bosí a v roztrhaném 

prádle. 

 Obvyklým a velmi rozšířeným jevem bylo okrádání internovaných o jejich 

osobní věci a cennosti. 

 Přežít strasti v táborech a těžkou práci mnohým lidem pomohla účast na 

bohoslužbách. Tuto duchovní podporu ale velitelů v nemálo táborech navzdory 

předpisům353 omezovali a zakazovali. 

 Pořizovaly se seznamy osob a veškeré jejich osobní údaje, přísně se evidovaly 

příchody, odchody (např. výkon denní práce, návštěva dítěte, nutná potřeba čistého 

prádla, návštěva nemocné matky, lékařské vyšetření, předvolání na rakouský konzulát 

apod.)354, návštěvy lékaře apod. 

 

6.9.2. Hygienická péče 

 Fyzické vyčerpání a špatné životní podmínky způsobily, že se v táborech začal 

objevovat tyfus, akutní žaludeční a střevní katary, těžké průjmy, spála, spalničky, černý 

kašel, záškrt, zápaly plic, chřipky, angíny atd. Často se vyskytovaly případy svrabu, 

kožních ekzémů, flegmonu a sepsí. Projevovaly se také následky neléčených chorob, se 

kterými již lidé do tábora přicházeli (např. tuberkulóza, pneumonie, rakovina, diabetus, 

srdeční a nervová onemocnění). Výjimkou nebyly pohlavní choroby: „Chování 

rudoarmějců a příslušníků dozorčího personálu vůči ženám bylo příčinou rozšíření 

pohlavních chorob. Obzvlášť drastické byly následky znásilnění a nakažení děvčat, jež 

měla i méně než šestnáct let.“355 Záznamy o těchto záležitostech jsou však jen 

útržkovité a záměrně neúplné. 

 Mnoho internovaných zemřelo. V prvních měsících po válce správy táborů ale 

porušovaly informační povinnosti, nevedly řádné evidence o úmrtích, neoznamovaly je 

včas ani příslušným úřadům, ani příbuzným. Nezabývaly se mnohdy ani nezbytnými 

                                                                                                                                               
Pittera). Moderní dějiny – vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-

1948 [online]. Aktualizováno 6. 3. 2012 [citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/pomery-v-internacnich-taborech-pro-nemce-v-lete-1945-z-korespondence-premysla-

pittera/>. 
353 Výnos ze dne 2. listopadu 1945 povoloval v táborech bohoslužby. 
354 AMB – Brno, B-1/42, Národní výbor města Brna. Ústředí pracovních středisek. 
355 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 72. 
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formalitami, jako je lékařské ohledání těla či vystavování úmrtních listů. „Oficiální čs. 

statistika uváděla za celý rok 1945 v českých zemích 60.137 všech zemřelých osob 

německé národnosti... úmrtí v táborech nebo v souvislosti s pobytem v těchto zařízeních 

mohlo být z uvedeného počtu kolem 5-6%.“356 Mrtvoly se ukládaly do neoznačených, 

hromadných hrobů jen ve spodním prádle či dokonce úplně nahé.357 „Okolnosti, 

jež v prvních poválečných měsících provázely zacházení s mrtvými z táborů, názorně 

dokládaly, kam až poklesla úcta k lidskému životu a jak zloba, opovržení nebo obyčejný 

cynismus dokázaly otupit smysl pro elementární humanitu.“358 

 Samozřejmě se množily stížnosti nejen internovaných Němců, ale také 

tisku a brzy začaly vyplývat výsledky četných kontrol. Za práva na přijatelné podmínky 

např. velmi agitoval Přemysl Pitter – byl ale nařčen z germanofilie a stažen z dozorčích 

funkcí. 

 Mezinárodní červený kříž kritizoval minimální dostupnost lékařské 

péče a nebrání ohledů na děti, starce, nemocné a raněné, invalidy. Ústřední orgány 

důrazně naléhaly na jednotlivé národní výbory a bezpečnostní úřady, aby dostaly pod 

kontrolu životní podmínky v táborech a aby je zásadně zlepšily. 

 Díky čím dál pravidelnějším hygienicko-epidemiologickým kontrolám, 

dezinfekcím a prevenci v letech 1946 a později, byly infekční choroby na ústupu. Stále 

ale chyběli lékaři, zanedbávali se předpisy a ošetřovny byly špatně vybavené. 

 

6.9.3. Strava 

 Pro Němce byly vydávány potravinové lístky s přetiskem 

„D“ (Deutsche) v množství přídělů, jaké měli za okupace Židé.359 Jejich vydávání se ale 

záměrně zpožďovalo a také nebylo v deklarovaném množství. Ministerstvo proto 

výnosem stanovilo nárok na základní „německé dávky“. 

 Strava byla odlišná místně tábor od tábora, ale obecně byla velmi špatná. 

Stereotypně převažovala černá káva („melta“), polévka, brambory (případně knedlíky), 

omáčky a chléb (v množství někde i jen 100 g na osobu a den, většinou 200–300 g), 

později se přiděloval kousek margarínu, velmi zřídka i kousky masa. „... Vydatnější byly 

                                                 
356 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 127. 

ISBN 80-902075-3-7. 
357 Tamtéž, s. 75. 
358 Tamtéž, s. 75. 
359 Vládní nařízení č. 6/1945, o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. 
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někde nedělní obědy.“360 Výživová hodnota denní stravy byla naprosto nevyhovující. 

Nedostatek jídla mnozí řešili drobnými krádežemi nebo hledáním v odpadcích, čímž se 

ale vystavovali krutým trestům. Naopak osoby přidělené na práci měly podle jejího 

druhu a stupně namáhavosti nárok na zvláštní příděly, včetně tuků a masa. 

 Jídla vydával zaměstnavatel na pracovišti, nebo je přidělovala táborová jídelna. 

Donášení potravin zvenčí bylo striktně zakázáno, z toho důvodu se také všechny osoby 

podléhající pracovní povinnosti musely po svém návratu z práce podrobit osobní 

prohlídce. 

 Jídlo představovalo také jeden ze způsobu potrestání za přestupky v táboře nebo 

na pracovištích – mohlo být odejmuto až na několik dní, v samovazbě nemuseli viníci 

dostávat jídlo vůbec. Odpovědí za útěk některého z internovaných nebo jeho pokus byly 

použity sankce v podobě odepření stravy větším skupinám osob.361 

 Nedostatečná, nekvalitní a jednotvárná jídla způsobovala zdravotní komplikace: 

podvýživu, poruchy zažívacího a trávicího ústrojí. Čerstvým matkám se ztrácelo mléko, 

proto byla relativně vysoká úmrtnost kojenců. 

 

6.9.4. Ošacení a obuv 

 Němci si s sebou z domovů směli vzít jen zavazadla, co unesli (50 kg). Jelikož 

bylo v květnu 1945 teplé počasí, zabalili si věci spíš jak na výlet, než na internaci. Jejich 

oblečení se brzy obnosilo a v letních měsících už lidé byli oblečení mnohde jen velmi 

spoře. V zimě naopak byli naprosto nepřipravení na mrazivé počasí. 

 Od začátku roku 1946 se začaly podmínky trochu lepšit: chybějící a nevhodné 

oblečení mohlo být doplněno nebo vyměněno ze zásob zabaveného majetku, který 

přešel pod správu Fondu národní obnovy. Němci měli právo zejména na 

použité a obnošené věci, protože se počítalo s oděvními 

úpravami a opravami v táborových dílnách. Nové prádlo, šaty, kabáty a obuv ze skladišť 

se povolovaly jen výjimečně. 

 

6.9.5. Násilí a surové tresty 

 Jakékoliv mučení, týrání, pracovní přepínání, zabraňování ve spánku, 

                                                 
360 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 145. 

ISBN 80-902075-3-7. 
361 Tamtéž, s. 69. 
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vyhrožování a zastrašování, zneužívání žen atd. bylo zakázáno. „...v té souvislosti bylo 

uvedeno, že se o podmínky v táborech bude jistě zajímat cizina a že bychom neobstáli, 

kdybychom si vedli proti Němcům s bezohlednou fašistickou brutalitou.“362 

 Na zákazy se ale příliš nehledělo – státní moc se sama teprve 

legalizovala a nemohla tak uhlídat dodržování základních lidských a demokratických 

principů. „Zprávy o střelbě v táborech a věznicích byly dávány do 

souvislosti s pokusy o útěk a jejich potrestáním363, s odporem internovaných vůči 

nadřízeným a jinými, více či méně závažnými proviněními. Přestože mnohé události 

nelze s výjimkou případů, o kterých vypovídají přímí svědkové a vyšetřovací protokoly, 

plně objasnit, lze důvodně předpokládat, že vážná zranění nebo usmrcení střelnou 

zbraní mohla být způsobena také neopatrností často podnapilých strážných nebo 

motivována záměrem zbavit se obětí mučení a nepohodlných svědků.“364 

 Bohužel neojedinělé byly otřesné obscénnosti a sexisticky zvrhlá týrání 

(vzájemné cumlání údů internovaných osob, močení do obličeje nebo do očí). 

Znásilnění byla velmi brutální a měla těžké fyzické i psychické následky. 

„...zaznamenal v Praze příklad, kdy byla žena v rozmezí několika týdnů znásilněna 

stodvacetkrát.“365 Výjimkou nebyly ani těhotné ženy, násilí bylo často prováděno přímo 

před dětmi. Ministerstvo vnitra nakonec přijalo opatření, aby se německé ženy 

nepřidělovaly Rudé armádě na práce. 

 Situace v zařízeních se měnila jen velmi pomalu. „Pro některé cynické strážné 

bylo poskytování žen k sexuálním službám zdrojem výdělku.“366 

 Přednesení jakýchkoliv stížností na nelidské zacházení se nevyplácelo. 

„Postižení museli nezřídka rány sami odpočítávat, děkovat za ně nebo vykřikovat různé 

průpovídky, např. „Děkujeme našemu vůdci!“, „Ať žije prezident Beneš a maršál 

Stalin!“ apod. Zpěvem německé hymny, nacistických písní a provoláváním hesel byly 

provázeny „rozcvičky“ (vysilující opakované běhy, kliky, dřepy, válení v kalužích, 

přeskakování překážek aj.) celých skupin osob při nástupech, mnohdy i v noci a za 

každého počasí. Při výsleších i jiných příležitostech byly používány i výslovně bestiální 

praktiky: lámání kostí, žeber a vazu, vyřezávání nacistických symbolů do kůže, pálení 

                                                 
362 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 33. 
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364 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 79. 

ISBN 80-902075-3-7. 
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zapalovači, cigaretami a rozžhaveným železem, topení ve vanách, 

umývadlech a záchodových mísách, běhání bosýma nohama po střepech, zavěšování na 

háky, kůly a šibenice, svazování do kozelce atd. Zvrhlá vynalézavost se někde mohla 

rozvinout v plné šíři. Součástí týrání byly i elementární lidskou důstojnost ponižující 

úkony jako vzájemné pohlavkování, tlučení i kousání do obnažených částí těla („hra na 

psy“), lízání krve z ran a ze země, pozření výkalů apod. Za útěk nebo sebevraždu se 

někde vyhrožovalo popravou vybraných osob. Za obzvlášť drastické lze považovat 

situace, kdy byli internovaní donuceni k jakési „sebepopravě“.“367 

 Ve střediscích měl právo uložit disciplinární trest pouze velitel tábora nebo 

velitel oddělené pracovní skupiny. Mohl přitom oficiálně využít tyto tresty: důtku, 

odnětí výhod (návštěvy, korespondence), odnětí teplé stravy ráno a večer po tři dny za 

sebou, přidělení „tvrdého lože“ až třikrát po sobě, přikázání zvláštních prací až na pět 

dnů, prodloužení pracovní doby po službě na 14 dnů nebo uvěznění po dobu dvou 

týdnů. Jakékoliv další tresty byly nepřípustné – na to se však leckde nehledělo.368 

 V případě vážnějšího obvinění byl velitelem tábora povinen podat trestní 

oznámení. 

 

6.9.6. Pracovní podmínky 

 Pracovní povinnost stanovená pro muže od 14–60 a ženy od 15–50 let mohla 

být v některých střediscích dokonce snížena lokální směrnicí na hranici 10–60 let. Často 

byly s rodiči v táboře umístěny i děti mladší 14 let – ty mohly být nasazeny na lehčí 

práce. Při náročnějších pracích byli leckde využíváni také přestárlí a dlouhodobě 

nemocní lidé. Využití pracovních sil bylo limitováno zdravotním stavem pracovníka. 

Dispozice s nimi a jejich přemísťování probíhalo na základě „domovských 

řádů“ a rámcových úmluv mezi místními úřady, veliteli táborů a zaměstnavateli.369 

 Pracovníci byli povinni konat uložené práce, řádně a svědomitě 

pracovat a zdržovat se jakýchkoliv sabotáží a překážek v práci, plnit všechny příkazy, 

chovat se slušně.370 Naopak zaměstnavatelé měli zacházet s přidělenými 

osobami a členy jejich rodin „způsobem lidským a důstojným“ a dle „domácích 
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řádů“ pracovních středisek. „Nachází-li se pracovní místo tak daleko od místa 

dosavadního bydliště nebo pobytu přikázané osoby, že není možný každodenní její 

návrat zpět, budou zaměstnavatelům přiděleny zásadně celé rodiny, o něž osoba k práci 

přidělená musí pečovati, tedy i ti členové této rodiny, kteří pracovní povinnosti 

nepodléhají nebo jsou práce neschopni.“371 Zaměstnavatelé měli mít na paměti, že 

přidělení pracovních sil je pouze dočasné, a v žádném případě neměli bránit nebo 

zdržovat odsun. 

 Prvním pokusem o zavedení jednotných pravidel byla směrnice z 28. července 

1945. Toto „doporučení“ bylo zásadní pro stanovení životních podmínek, kde a jak byli 

Němci nasazeni, na jaké práce, kde bydleli, jak se stravovali a jaká měla být zdravotní 

zajištění, aby nedocházelo k pracovním úrazům. Kdo to nerespektoval, mohl o pracovní 

síly rychle přijít. Volná interpretace táborových řádů a pravidel ale dovolovala leccos. 

Kázeňské přestupky (donášení potravin zvenčí, „nedbalý“ pracovní výkon, 

neposlušnost) byly disciplinárně potrestány, často nad rámec platných předpisů: hrozila 

např. delší, těžší a ponižující práce, odnímání stravy, zavírání do samovazby 

(„korekce“), doprovodná šikana a bití. 

 Dle oficiálních předpisů372 se ale povolovaly jen tyto tresty: pro méně závažná 

provinění se používaly důtky, pokuty 20 – 100 Kčs, přikázání zvláštních prací i na jiném 

pracovišti až na 5 dní (max. ale 12 hodin denně); závažnější provinění projednával 

okresní národní výbor a mohl uložit vězení do 1 roku. 

 Němečtí muži byli nejčastěji přidělováni na těžké práce v dolech, hutích, na 

dráze, ve stavebnictví, v kamenolomech, pískovnách, při těžbě, svozu a zpracování 

dřeva atd. Lehčí, pomocné práce373 vykonávaly ženy, stejně tak byly nasazovány do 

zemědělství, lehkého průmyslu, živností, úřadů a domácností. 

 Do pracovního místa mimo domov si směli vzít potřebné vybavení v rozsahu 

stanoveném pro odsun za hranice. V místech, kde byla velká poptávka po pracovních 

silách, se zaměstnavatelé pokoušeli soustředit do pracovních táborů bez vědomí 

místních národních výborů nebo úřadů ochrany práce vedle Němců a politicky 

„nespolehlivých“ osob i další lidi, zejména ty, co se dlouhodobě vyhýbali práci. Situaci 
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řešil dokonce i Mezinárodní červený kříž.374 

 Odměna za práci pro internované osoby byla stanovena na 2 Kčs („kapesné“ – 

stačilo např. na koupi tužky nebo korespondenčního lístku), pro osoby určené k odsunu 

10 Kčs na den, německým lékařům příslušel plat 1.600 Kčs a odborným zdravotníkům 

1.200 Kčs,375 povinná srážka 20 % z hrubé mzdy ve prospěch státní pokladny se týkala 

zásadně všech osob povinných práce podle dekretu č. 71/1945 Sb., s výjimkou osob 

„zaměstnaných jako dělníci v uhelných, rudných a jiných závodech provozovaných po 

hornicku“, specialistů uznaných orgány živnostenské inspekce a živitelů rodin 

pečujících alespoň o tři děti či jiné rodinné příslušníky, kteří si nemohou vydělávat 

sami.376 Srážky se týkaly i povinného sociálního pojištění. 

 Zaměstnavatel musel internovaným platit odměnu za skutečně vykonanou práci, 

tedy i příplatky za přesčasovou, noční, nedělní a sváteční práci, výkonnostní příplatek, 

příplatek za obtížnou práci. Částka přesahující 2.000 Kčs měsíčně byla internovaným 

složena na vázaný účet a vyplacena při odchodu z tábora.377 

 „Pokud zaměstnavatel poskytoval přiděleným osobám ubytování, stravu, 

osvětlení, otop atd., měly se příslušné částky spolu se srážkami na daně a sociální 

pojištění odečíst z celkové hrubé mzdy. Její výše podléhala dvacetiprocentní srážce, 

která se měla s částkami ušetřenými za neposkytnutou placenou dovolenou, 

sváteční a přesčasovou práci odvést přes ONV (OSK)378 do státní pokladny. Zbytek 

náhrady za práci představoval u osob žijících mimo tábor jejich skutečnou 

výplatu, v případě lidí nasazených z táborů příslušel její správě. Ta měla z těchto 

obnosů uhradit vlastní náklady a pokud ještě něco zbylo, připsat osobám z internačních 

táborů k dobru na jejich účet za každý odpracovaný den 2 koruny. Osoby 

přidělené z pracovních táborů měly nárok na částku 10 korun. Jestliže pracovní síla 

nasazená z jiného než internačního tábora zanechala v dřívějším bydlišti nebo v jiném 

táboře rodinné příslušníky bez možnosti výdělku, byly správy táborů pověřeny poukázat 

zbytek náhrady za práci živitele jim.“379 
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 Pracovní nasazení skýtalo i naturální výhody: zvyšovala se denní stravovací 

dávka, pracovník mohl posílat dopis až dvakrát do měsíce apod. 

 Pracovní doba byla stanovena na 8 hodin (mohla být prodloužena až na 10 hodin 

denně),380 práce v neděli a ve svátek byla zásadně povolena. Později se stanovila 

podmínka, že k práci ve dnech pracovního klidu mohou být nuceni jen tam, kde v tuto 

dobu pracovali i čeští lidé. 

 Mimopracovní doba sloužila k mytí, čištění a upravování pracovního oděvu, 

nářadí a k opravám příbytku, a především k zotavení. V noci se z ubikací nesměl nikdo 

vzdalovat. 

 Postupně se začala odbourávat diskriminační opatření. Od roku 1948 se 

přidělovací poměr mezi internovanými Němci a zaměstnavateli změnil na pracovní.  

 Ke zrušení přidělení k práci docházelo: 

 Pokud ONV rozhodl o vynětí osoby z pracovní povinnosti (osoba práce 

neschopná). 

 Oznámením zaměstnavatele, že již více nepotřebuje německé pracovní síly. 

 Uplynutím doby přikázání k zaměstnavateli. 

 Odejmutím pracovníků zaměstnavateli pro jeho neplnění závazků 

nebo z potřeby přidělit pracovníky na důležitější místo. 

 Odsunem nebo úmrtím nasazeného.381 

 

6.10. Vypořádání se s minulostí 

 Němečtí utečenci u nás museli zažít barbarské scény, vykonávané na nich 

samých, na jejich rodinách, sousedech. Nikdo se nestaral o to, co s nimi 

bude v Německu nebo Rakousku, až se konečně dostanou „za těmi svými“. Stali se 

bezdomovci, pro každou zemi nežádoucími. Tamější Němci je považovali za 

„utečeneckou pakáž“ – bídnou, chudou, špinavou. Báli se jich a měli rasistické 

předsudky o bestiálních prasatech z východu. Rozmrzelí se nesnažili pochopit osudy 

uprchlíků, pokřiveným pohledem je vnímali jako nějaký cizí národ s těmi nejhoršími 

vlastnostmi, který jim byl vnucen a s nímž musí koexistovat jako s parazity. Nikdo je 

nechtěl ubytovat, poskytnout práci. Ocitli se v chudinských čtvrtích a uprchlických 

                                                 
380 Vyhláška MV č. 500/1945 Ú.l.I., o směrnicích k provedení dekretu presidenta republiky o pracovní 

povinnosti osob, které pozbyly československé státní občanství. 
381 Tamtéž. 
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táborech, než se jim podařilo se znovu postavit na nohy. Kolem Berlína, 

Hamburku a jiných velkých měst začaly růst kolonie plechových bud, kde mohli složit 

hlavu. Jen vládní propaganda se jim snažila pomoci a vydávala různé směrnice o tom, 

jak se k nim chovat, a také plakáty volající „Pomoc všem“. 

 V 50. letech proběhla v Německu řada soudních řízení, u nichž mnoho 

poškozených prozradilo a nastínilo zvěrstva, která jsme na nich spáchali po konci války. 

Spolkové soudy mohly ale trestat jen ty pachatele, kteří překročili československé 

hranice a byli náhodně poznáni. U nás tyto osoby souzeny zpravidla nebyly382 – pokud 

už v několika výjimečných případech ano, byly jejich tresty jen velmi neadekvátní. 

 S řešením „německé otázky“ jsme se vůbec nevyrovnali. Nejen že jsme 

neodsoudili viníky a naopak přijali opatření, aby se zdálo, že bylo 

vše v pořádku a v abstraktním a jakkoliv vykládaném jménu „spravedlnosti“. Také jsme 

se nikdy obětem ani neomluvili, neodškodnili je. Jedním z nepodařených pokusů byl 

nález Ústavního soudu č. 55/1995 Sb.383 

 Z výpovědi Kristýny Brückenerové, rozené Müllerové (odsunuté Němky): 

„Proč česká vláda neřekne: Byla to msta. V tom slově msta je již zdůvodněno, že bylo 

předtím něco špatného učiněno z německé strany. To nemůžeme a nesmíme 

pominout a velice toho litujeme. Ale Češi by mohli také říci: To, co se stalo, toho velmi 

litujeme. A to by mi stačilo. Oni však stále pouze polemizují o míře a velikosti 

zavinění a mnoho lidí pochybuje o tom, že se to všechno stalo a že tomu tak skutečně 

bylo.“384 

 Největším paradoxem je, že po víc jak šedesáti letech nejsme ani schopni 

nazývat věci pravými jmény. A tak, ačkoliv západní svět tento akt pojmenoval jako 

„vyhnání“385, my jej stejně jako komunistický SSSR nazvali „odsunem“: „... jazykový 

novotvar, který má vzbudit dojem racionálního, technického jednání. Vlastním smyslem 

takového pojmenování bylo zastřít emocionální a etické souvislosti 

spojené s pomstou.“386
 

                                                 
382 Na základě zákona č. 115/1946 Sb., o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabytí svobody 

Čechů a Slováků, který pokládá politické a etické aspekty legálnosti zásahů. 
383 Jednalo se o návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci 

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. 
384 SOVADINA, Jiří. Divoký odsun a poválečné násilí – sada pramenů a vzpomínek pamětníků. Moderní 

dějiny – vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-1948 [online]. 

Aktualizováno 2. 9. 2012 [citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/divoky-odsun-a-povalecne-nasili-sada-pramenu-a-vzpominek-pametniku/>. 
385 Vyhnání = násilné vysídlení. 
386 ŠIMÍČEK, Petr. Vysídlení Němců z Československa – prezentace. Moderní dějiny – vzdělávací portál 

pro učitele, studenty a žáky. Rubrika Československo 1945-1948 [online]. Aktualizováno 5. 4. 2013 
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7. TÁBORY NUCENÉ PRÁCE NA KONCI 40. A NA 

POČÁTKU 50. LET 

 

 „Těžkým dědictvím po okupaci byl závažný pokles pracovní morálky a disciplíny. 

Naši lidé, zejména mladí, si zvykli projevovat svůj negativní vztah k přidělené práci jako 

vnitřní výraz svého poměru k okupantům. Po obnovení republiky po roce 1945 se stala 

renesance pracovní morálky a kladného vztahu k vykonávané práci základním 

požadavkem pro rychlý a zdárný postup obnovy hospodářství. Je všeobecně známo, že 

tento problém, zděděný z dob okupace, nebyl vyřešen uspokojivě tak, jak si vyžadovala 

tehdejší situace.“387 

 

 V poválečném Československu, zejména po odsunu 

„nepřátelského“ obyvatelstva, bylo zoufale zapotřebí velkého množství pracovních sil. 

Pod rostoucím sovětským vlivem se stát snažil postupně vytvářet centrálně plánovanou, 

řízenou ekonomiku. Pracovníci byli administrativně přidělováni do těžkého 

průmyslu a vylidněného pohraničí, následovala postupná likvidace trhu práce. 

 Únorovým převratem v roce 1948 se k moci dostali komunisté (dále „KSČ“). 

V září a v říjnu se rozhodlo předsednictvo KSČ inspirovat se fungujícím systémem 

pracovních útvarů,388 zavedených na Slovensku.389 Přijali proto zákon č. 247/1948 

Sb., o táborech nucené práce, který měl sjednotit úpravu pro celé československé 

území.390 

 

7.1. Zřízení táborů nucených prací 

 Tábory měly nahradit dosavadní, tradiční systém donucovacích pracoven pro 

asociální živly.391 Zároveň sloužily jako nápravná opatření ukládaná soudem pro 

nekvalifikované manuální práce – v případě porušení stanovených podmínek, mohl 

                                                                                                                                               
[citováno 26. 11. 2013]. Dostupné z: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-

ceskoslovenska-prezentace/>. 
387 MAINUŠ, František. Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. 1. vyd. Brno: 

Univerzita J. E. Purkyně – filosofická fakulta, 1970. S. 184. 55-013-70. 
388 Nařízení č. 7/1948 Zb. n., SNR, o zřízení pracovních útvarů. 
389 JANÁK, Dušan., JIRÁSEK, Zdeněk. Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954. 

Opava: Slezská univerzita v Opavě, Katedra historie, 1991. S. 5 – 27. 
390 Důvody vniku TNP obsahuje podrobně směrnice pro využití TNP z 8. srpna 1949, č. 6797/010-1949. 
391 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/2, Fond Ministerstva vnitra – Správa TNP Praha, sign. Návrhy na 

zriadenie TNP (1948 – 1949). 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vysidleni-nemcu-z-ceskoslovenska-prezentace/
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soud trest změnit na odnětí svobody.392 A také se staly mocným nástrojem politické 

perzekuce.393 Impulzem bylo přijetí zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově 

demokratického zřízení, a zákona č. 232/1948 Sb., o státním soudu. 

 Útvary podléhaly kompetenci ministerstva vnitra.394 Zprvu je spravovalo 

samostatné oddělení, později odbor III/BA, proměněný na přelomu prosince 

1948 a ledna 1949 na oddělení BP/10395, ze kterého nakonec vznikla Správa TNP. 

 TNP se opíraly o dřívější táborové systémy a střediska. „Lidé, kteří byli do TNP 

dodáváni bez soudního řízení na základě rozhodnutí speciálních komisí 

ustanovených v jednotlivých krajích, měli být nasazováni na práci 

především v dolech a průmyslových podnicích. Bylo do značné míry příznačné, že 

komunistický režim hodlal k tomuto účelu použít existující tábory pro Němce.“396 Od 

počátku byla funkce táborů účelně zamlžovaná.397 

 TNP lze rozdělit do čtyř vývojových stádií.  

1.) podzim a zima 1948 – přípravy, vznik a vytváření sítě hlavních a pobočných 

táborů.398 

2.) leden 1949 – srpen 1950 – postupné rozšiřování základní soustavy táborů. 

3.) září 1950 – červen 1951 – převedení TNP pod ministerstvo spravedlnosti. 

4.) závěrečná fáze systému TNP a jeho postupná likvidace.399 

 V první a ve druhé fázi (do července 1950) rozhodovaly o přidělování do TNP 

nikoliv soudy, ale přikazovací komise.400 „Výběr skupin obyvatel určených k této 

mimosoudní perzekuci se řídil směrnicemi politického a bezpečnostního vedení 

státu, o jejím rozsahu v konkrétních případech rozhodovaly k tomu účelu zřízené komise 

pro zařazování osob do TNP.“401 Paradoxní je, že přestože samotné zařazení do táborů 

                                                 
392 JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství (1945 – 1955). Opava: Slezské zemské 

muzeum Opava, 2002. S. 33 – 38. ISBN 80-86224-34-1. 
393 VOJÁČEK, Ladislav; SCHELLE, Karel; KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2008. S. 513. ISBN 987-80-7380-127-4. 
394 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/2, Fond Ministerstva vnitra – Správa TNP Praha, sign. 

Zriadenie a zrušenie TNP na území Čech a Slovenska (1948 – 1951). 
395 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 186. 

ISBN 80-902075-3-7. 
396 Tamtéž, s. 186. 
397 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 135. ISBN 80-902075-4-5. 
398 Výnos MV ze dne 25. listopadu 1948, č. 1620/7-20/11-1948-III/6a. 
399 JANÁK, Dušan., JIRÁSEK, Zdeněk. Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954. 

Opava: Slezská univerzita v Opavě, Katedra historie, 1991. S. 5 – 27. 
400 Zákonné podmínky pro zařazování osob do TNP stanovil výnos MV ze dne 17. prosince 1948, č. 

1620/22-17/12-1948-BP/10. 
401 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 15. ISBN 80-902075-4-5. 
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nebylo podle platných směrnic kvalifikováno jako trest, doba strávená v nich se 

zapisovala do trestního rejstříku.402 

 Zařazováním do TNP byly tedy postihnuty tři základní kategorie: 

 

1. osoby vyhýbající se práci nebo ohrožující výstavbu lidově demokratického 

zřízení nebo ohrožující hospodářský život (především veřejné 

zásobování) a osoby, které jim v tom napomáhaly nebo činnost umožňovaly. 

Patřili sem tuláci, opilci, prostitutky, podnikatelé a živnostníci, statkáři, 

nepoctivý obchodníci, zahálčivé osoby, kritici a odpůrci režimu. Skupina byla 

nejpočetnější kategorií a dal se sem vhodnou argumentací zařadit téměř 

kdokoliv. Komise přitom rozhodovala jak o délce pobytu v TNP, 

taky i o samotném zařazení do tábora. 

 

2. osoby odsouzené pro taxativně vymezené trestné činy.403 Po vykonání soudem 

uloženého trestu byly zařazeny za účelem převýchovy do TNP. Přikazovací 

komise rozhodly, jak dlouhou dobu musí osoba v táboře strávit. 

 

3. osoby, které spáchaly některý ze správních přestupků.404 Národní 

výbor u nich v nálezu uvedl, že si svůj trest (delší tří měsíců) odpykají 

namísto v donucovací pracovně v TNP. O dodání odsouzeného do tábora se 

postaral bezpečnostní referent, jenž přitom podal také zprávu komisi. Referent 

mohl po odpykání trestu požádat opětovně komisi o nové zařazení odsouzeného 

do tábora. Tento nový trest se k původnímu odsouzení nepřipočítával. „Prvním 

opatřením bude odpykání trestu podle předpisu o dodání do donucovací 

pracovny, druhým opatřením zařazení za účelem výchovy k práci“.405 

 

                                                 
402 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce (TNP). Jaroslav Metyš a Jaroslav Vojtěch – dva konkrétní 

případy cesty do TNP. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. 

Sborník k Mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 15. - 16. dubna 2009. Turnov: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2010. S. 273. ISBN 978-80-87211-42-7. 
403 Trestné činy,  dle: zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky; zákona 15/1947 

Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich; zákona č. 27/1947 Sb., o trestní ochraně provádění 

dvouletého hospodářského plánu; zákona č. 165/1946 Sb., o trestní ochraně národních podniků, 

znárodněných podniků a podniků pod národní správou. 
404 Např. zákon č. 15/1947 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich; zákon č. 107/47 

Sb., o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic. 
405 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 18. ISBN 80-902075-4-5. 
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 O vyhledání a zjišťování osob se postaraly orgány SNB, orgány veřejné správy 

(místní národní výbory) a úřady ochrany práce. Byly povinny tyhle vytipované osoby 

ihned hlásit bezpečnostnímu referentovi ONV (případně KNV). Podezřelá osoba byla 

následně zadržena a vyslechnuta. Výsledky přípravného řízení a návrh na zařazení do 

TNP předkládal referent přikazovací komisi. Pro zařazení podezřelých osob do TNP se 

stanovila podmínka, aby byly tělesně a duševně způsobilé a ve věku 18 – 60 let. Pokud 

to splňovaly, mohla komise rozhodnout o jejich zařazení do tábora na dobu 3 měsíce až 

2 let. Výsledky šetření byly komisi předloženy i v případě, kdy se bezpečnostní referent 

domníval, že neexistují důvody, aby byla zadržená osoba do tábora zařazena. Ke 

konečnému rozhodnutí o zařazení do TNP byla kompetentní pouze komise. Lidé byli 

označeni za „zařazence“ a „zařazenkyně“, nebo také „chovance“.406 

 Pracovní přidělení chovanců do konkrétního podniku, důležitého pro ochranu 

státu, projednávalo vedení závodu se správou TNP a případně i s příslušným 

bezpečnostním referentem. Náklady na zřízení, vybavení a udržování tábora hradil 

zaměstnavatel, který platil vedení TNP určenou částku za osobu a den a také hradil 

přepravu chovanců na pracoviště, včetně zpáteční cesty do tábora. 

 Občas docházelo k přerušení pobytu v TNP, zejména z důvodů 

zdravotních a hospodářských, nebo kvůli povinnému nástupu na vojenskou službu. Čas 

od času se někdo pokusil o útěk – až do roku 1950 to přitom nebylo považováno za 

trestné407, ale jen za kázeňský přestupek. Sankci uděloval velitel v rámci svých 

kompetencí (např. veřejnou/neveřejnou důtku, omezením písemného styku, snížením 

kapesného, odnětím slamníku, návrhem na prodloužení pobytu v TNP apod.).408 

 Internovaní byli rozřazeni podle faktorů409: 

 

a) dle fyzické zdatnosti a zdravotního stavu – po absolvování zdravotní prohlídky 

při příchodu do tábora byly osoby už od podzimu 1948 rozdělovány do 

základních stupňů: A) zdraví lidé na těžké práce, do hutnictví a hornictví, B) 

průměrně zdraví lidé, ale fyzicky méně schopní náročné práce, C) osoby 

nemocné a fyzicky slabé se sníženou pracovní schopností. O rok později se 

zavedlo nové třídění:  A) osoby schopné těžké práce ve stavebních podnicích, 

                                                 
406 Jejich právní postavení upravoval výnos MV ze dne 22. prosince 1948, č. 1620/19-18/11-49-BP/10. 
407 Např. § 99 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád). 
408 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 194. ISBN 80-902075-4-5. 
409 Výnos MV ze dne 14. prosince 1949, č. 481 taj.D/49-TNP/006. 
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cihelnách a továrnách, dolech atd., B) zařazenci schopní lehčí 

práce v zemědělství, továrnách, uzavřených dílnách, C) osoby schopné lehké 

práce v místnostech, domácích dílnách, při sedavé pracovní činnosti atd.. 

Příležitostně byla z poslední kategorie oddělena ještě skupina C2) pro tělesně 

slabé jedince, dočasně práce neschopné, kteří potřebovali lékařskou péči nebo 

ošetření, ale kterým zároveň nic zásadního nebránilo v pobytu v táboře.410 

b) na základě pracovních schopnosti se chovanci rozdělili do táborových tříd – ty 

byly tři (I, II a III), odlišené zejména kvalitou a kvantitou různých výhod či 

omezení. Nejvyšší a nejlepší skupinou byla I, běžně nazývaná tzv. úderníci.411 

 

 Vedle práce probíhala v táborech intenzivní výchovná osvěta a politický apel. 

 

7.2. Rozšiřování sítě TNP 

 Koncem roku 1948 fungovalo v českých zemích 11 TNP s 10.930 zařazenými 

osobami.412 v průběhu let 1949 a 1950 se soustava táborů poměrně rychle rozrostla (na 

konci roku 1949 ji tvořilo 24 TNP v českých zemích a 2 TNP na Slovensku).413 

 V českých zemích fungovaly vedle sítě TNP ještě řada samostatných 

poboček a pracovních skupin, které neoficiálně vznikaly při existujících táborech. 

Zmínky o nich se objevují poprvé v hospodářských zprávách TNP z října 1949, které si 

vyžádala Správa TNP. Tato pracoviště měla převážně sezónní (příležitostný) 

charakter.414 

 Na podzim roku 1949 byly připravovány masové perzekuce 

obyvatelstva a plánovaná mohutná výstavba husté sítě TNP. Za tímto účelem proběhlo 

hned několik náborových akcí, např.415: 

 

                                                 
410 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 196. ISBN 80-902075-4-5. 
411 Tamtéž, s. 200. 
412 JANSA, Luděk. Tábor nucené práce v Brně 1948 – 1954. Bakalářská diplomová práce. Brno: 

Filozofická fakulta MU, Historický ústav, 2008. S. 25. Dostupné online: 

<http://is.muni.cz/th/151425/prif_b/>. 
413 Tamtéž, s. 28. 
414 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 164. ISBN 80-902075-4-5. 
415 Tamtéž, s. 159 – 160. 
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7.2.1. „Akce T-43“ 

 Jednou z nich byla akce T-43, která svým plánovaným rozsahem neměla obdoby 

ani v době nacistické okupace. Jednoznačným cílem bylo získání levné pracovní 

síly k naplnění TNP. Postih byl mířen zejména k internaci majetnějších osob (všechny 

podnikatelské vrstvy: finančníci, průmyslníci, obchodníci, řemeslníci, prosperující 

rolníci), většiny inteligence a k vyvolání atmosféry strachu u opozičních aktivistů, aby 

upustili od protirežimního odporu. 

 Organizování zásahu velel odbor referátu BAa-II/43 (poté se změnila v kancelář 

T-43)416 při MV v čele s Bedřichem Pokorným, samotným provedením zásahu byla 

pověřena krajská velitelství StB za silné podpory KSČ. Ty prověřovaly vytipované 

osoby, sbíraly o nich informace a zpracovávaly seznamy potenciálních „třídních 

nepřátel“. Plánovalo se, že akce započne 1. října 1949 v Praze a o měsíc později 

postihne ostatní města, počátkem roku 1950 se měla projevit i na vesnicích. „V tomto 

období mělo být deportacemi postiženo 150.000 – 200.000 lidí.“417 

 V září 1949 měla ústřední kancelář T-43 seznamy se 78.000 jmény.418 Akce se 

naplno rozjela v Praze: „Byli dopraveni do Svatého Jana, kde jim bylo sděleno, že jsou 

přikázáni na dva roky do TNP a že jim propadá veškerý majetek. Kdo verdikt nepřijal, 

byl postaven před tribunál vedený funkcionářem KSČ, jemuž přisedělo 19 úderníků. 

Stačily dvě minuty „jednání“, výsledek byl pro odsouzeného stejný. Pokud 

někdo z úderníků zapochyboval, dostal se okamžitě do role oběti.“419 

 Brzy se ale nábor vymkl kontrole. Následovala vlna protestních akcí i přímluv 

resortních ministrů. Ozývaly se také silné protesty ze zahraničí. Prudké reakce 

veřejnosti znepokojily nejvyšší mocenské kruhy KSČ a akce byla v říjnu 1949 

zastavena. 

  Smyslem celé operace bylo zvrátit upadající systém TNP a získat ekonomické 

statky. „Majetek rodin samozřejmě propadal a volné byty byly přidělovány bezpečnosti, 

armádě, aparátu, popř. dělníkům.“420 Zamýšlené výsledky se minuly účinkem, protože 

se akce omezila jen na Prahu, kde StB stihla zatknout asi 800 osob.421 

                                                 
416 JANSA, Luděk. Tábor nucené práce v Brně 1948 – 1954. Bakalářská diplomová práce. Brno: 

Filozofická fakulta MU, Historický ústav, 2008. S. 27. Dostupné online: 

<http://is.muni.cz/th/151425/prif_b/>. 
417 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 17. ISBN 80-902075-4-5. 
418 Tamtéž, s. 17. 
419 Tamtéž, s. 18. 
420 Tamtéž, s. 17. 
421 Z 800 zadržených 200 osob propustili; StB jim přitom naúčtovala 200 – 500 Kčs za pobyt. Většina 
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 7.2.2. „Akce D“ 

 Akce D422 neprobíhala (narozdíl od předešlé) jednorázově, ale měla několik 

etap v průběhu let 1949 – 1950 a vztahovala se na celé území republiky. Byla namířena 

proti armádním důstojníkům, poddůstojníkům a vojínům, kteří byli pro své reakční 

smýšlení „vyakčněni“423 z armády po únoru 1948, a také proti účastníkům západního, 

zahraničního odboje a velitelům působícím za 1. světové války. Zahrnuto bylo 110 

důstojníků, z nichž do TNP se nakonec přikázalo jen 49 osob.424 

 Přesun nepohodlných důstojníků do TNP komentoval Josef Musil: „Reicin mě 

stanovil jako směrnici pro zařazení do TNP tři kritéria: zařadit do TNP důstojníky, kteří 

po propuštění z armády nepracovali, nebo měli krycí zaměstnání, dále ty, kteří byli 

podezřelí z útěku do zahraničí, a konečně důstojníky, kteří po propuštění prováděli 

nějaké podezřelé rejdy.“425 

 Proběhlo celkem šest vln Akce D a všechny se řídily podle směrnice MV č. S-

2626/010-49 ze dne 8. dubna 1949. StB sbírala informace a jakékoliv spekulativní 

důkazy o trestní činnosti těchto osob, „Většině zajištěných se však nepodařilo dokázat 

žádné přestupky. Putovaly tedy bez soudu i bez rozhodnutí komisí do speciálních TNP 

(jako byl např. Mírov).“426 Směrnicí stanovená kritéria tedy sama o sobě porušovala 

zákon č. 247/1948 Sb., protože uvalovala trest na lidi, kteří se ničeho nedovoleného 

nedopustili. o zařazení důstojníků do TNP rozhodovala speciální komise zřízená na 

ministerstvu vnitra. 

 Hromadné zatýkání probíhalo vždy večer a ve stejnou dobu. Zatčené osoby 

mohly využít řádných opravných prostředků proti rozhodnutí o zařazení do TNP, 

odvolací komise ale všechna odvolání zamítala.427 

 

                                                                                                                                               
vystrašených lidí náklady zaplatila. Zbývající osoby byly dodány do TNP. 
422 Velmi podrobně viz: HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. REICIN, fanatik rudého teroru. 

Praha: Ostrov, 2011. ISBN 978-80-86289-72-4. 
423 Vyselektování a odstíhání nežádoucích osob. 
424 STEJSKALOVÁ, Barbora. Tábory nucené práce na jižní Moravě v letech 1948-1954. Diplomová 

práce. Brno: Masarykova univerzita – Historický ústav, 2007. S. 46. Dostupné také : 

<http://is.muni.cz/th/66484/ff_m/>. 
425 HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. REICIN, fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011. 

S. 231. ISBN 978-80-86289-72-4. 
426 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 16. ISBN 80-902075-4-5. 
427 HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. REICIN, fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011. 

S. 232 – 233. ISBN 978-80-86289-72-4. 

http://is.muni.cz/th/66484/ff_m/
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7.2.3. „Akce LUX“ 

 Na začátku října 1949 proběhla další tajná akce pod krycím názvem „LUX“.428  

Tato razie se týkala důkladné očisty ve vlastních řadách KSČ a armádních kruzích. 

Vojenské hodnosti byly odebrány mnohým důstojníkům, 

rotmistrům a poddůstojníkům429, 144 osob bylo zatčeno. Proti těm z nich, které se 

podařilo vyprovokovat nebo nalézt jakýkoliv kompromitující materiál, se ihned zahájilo 

soudní řízení. Ostatní byli zařazeni do TNP.430 

 

 Během listopadu a prosince 1949 proběhly rozsáhlé kontroly všech táborů431, 

inspekce se zaměřily na prověření ostrahy a hospodářskou činnost. Byla zapotřebí 

zásadní reorganizace.432 Výnosem MV z 14. prosince 1949433 se započala rozsáhlá 

přeměna stávajícího systému TNP: změnila se pravidla v přikazování chovanců do 

jednotlivých táborů434, perzekuované osoby byly mnohem důkladněji třízeny.435 

 Nové rozřazení osob se (vedle stávajícího dle pracovní schopnosti a zdravotního 

stavu) uskutečnilo436: 

1. na základě pohlaví437 

2. podle sociálního původu 

3. podle stáří – ML438 (18 – 24 let), ST (24 – 55 let) a PS (nad 55 let).439 

4. podle důvodů zařazení do TNP – političtí odpůrci režimu (speciální skupina tzv. 

zvláště nebezpečných), skupina drobných přečinů (krádeže, opilství, hraní 

hazardních her, prostituce), skupina osob se špatnou pracovní morálkou 

                                                 
428 Akce LUX. Tajné akce StB. Dokumentární pořad. Česko, 2009. Režie: Petra Všelichová. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-stb/409235100221013/video/>. 
429 Zákon č. 59/1949 Sb., o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, 

rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu. 
430 HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. REICIN, fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011. 

S. 238. ISBN 978-80-86289-72-4. 
431 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/17, Fond Ministerstva vnútra. sign. Zápisy z kontrol 

prováděných v jednotlivých TNP (1949 – 1951). 
432 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 165. ISBN 80-902075-4-5. 
433 Výnos č. 481 taj. D/49-TNP/006. 
434 Nejprve všichni internováni do sběrného tábora, roztřízeni a podle potřeby posláni dál do konkrétního 

TNP. 
435 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 11. ISBN 80-902075-4-5. 
436 Výnos MV ze dne 22. prosince 1949, č. 482 taj.D/49-TNP/006. 
437 Ženy byly zařazovány odděleně od mužů, dle výnosu MV č. 108 taj./49-TNP/006 a výnosu MV ze dne 

22. prosince 1949, č. 487 taj.D/49-TNP/006. 
438 ML – mladší, ST – starší, PS – přestárlí. 
439 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 10 – 11. ISBN 80-902075-4-5. 
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(vyhýbání se práci).440 

 

 Počátkem roku 1950 tvořilo síť TNP celkem 28 táborů s 5.618441 internovanými 

osobami.442 Jednalo se o nejstabilnější období v soustavě fungování TNP. Bylo založeno 

několik nových táborů443, na TNP se např. změnily zemské donucovací 

pracovny v Brně, ve Znojmě a v Pardubicích; počátkem léta se významně rozšířila síť 

TNP pro ženy.444 

 Přesto ale soustava spíše stagnovala a objevila se počáteční vlna likvidací TNP. 

Rušení táborů mělo jediný cíl – rozmělnit pracovní síly z TNP a koncentrovat fyzicky 

zdatné jedince do táborů v Jáchymovských dolech.445 Už v průběhu roku 1949 se totiž 

některé formy TNP v dolech na Ostravsku a Jáchymovsku přeměnily na vězeňské 

tábory.446 

 Vážně se začalo uvažovat o úplném zrušení TNP. Zvrat nastal v létě 1950, kdy 

byla přijata úprava trestního zákona447 a trestního zákona správního.448 

 Na konci května 1950 přešly tábory do pravomoci resortu nově vzniklého 

ministerstva národní bezpečnosti (dále „MNB“).449 

 

7.3. Blíže k přikazovacím komisím 

 Jak již bylo zmíněno, o přiřazení osob do TNP a o souvisejících otázkách (délka 

pobytu, propuštění450 apod.) rozhodovaly komise svými výměry. Byly 

tříčlenné451 a jejich zasedání zásadně neveřejné. 

 Komise mohla vedle zařazení osoby do TNP udělovat na základě svého volného 

uvážení také jiné postihy: zákaz pobytu zařazence na určitém místě nebo naopak 

                                                 
440 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 11. ISBN 80-902075-4-5. 
441 Na konci roku 1950 fungovalo už jen 19 TNP s 3.522 zařazenými osobami. 
442 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 11. ISBN 80-902075-4-5. 
443 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/26, Přehled jednotlivých TNP v ČSSR r. 1949, 1950. 
444 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 201. ISBN 80-902075-4-5. 
445 Tamtéž, s. 169. 
446 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/26, Přehled jednotlivých TNP v ČSSR r. 1949, 1950. 
447 Např. § 36 trestního zákona č. 86/1950 Sb. 
448 Např. § 12 trestního zákona správního č. 88/1950 Sb. 
449 Vládní nařízení č. 48/1950 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti. 
450 Propouštění zařazených osob do TNP pro tělesnou nebo duševní nezpůsobilost upravoval výnos MV č. 

256/02-25-BP/10. 
451 Členy a náhradníky jmenovaly krajské národní výbory. 
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přikázání pobytu; nařízení vystěhování z bytu; zabavení majetku; zavedení národní 

správy do živnostenského podniku zařazence, nebo jeho majetkové podstaty; odnětí 

živnostenského oprávnění.452 Pokud zařazená osoba plnila svědomitě a pracovitě 

svěřené úkoly, dávala tím komisi jistotu, že se již napravila k vedení pracovitého, 

spořádaného a bezúhonného života – komise jí mohla na návrh správy tábora dobu 

pobytu zkrátit. V opačném případě se navrhovalo pobyt prodlužovat. 

 Proti rozhodnutí bylo možné využít řádných opravných prostředků, které ale 

neměly odkladného účinku (sama komise však mohla povolit odklad rozhodnutí). 

Odvolání se zasílalo prostřednictvím komise přímo na ministerstvo vnitra. Odvolacím 

záležitostem se nejprve věnoval ministerský rada, Jindřich Veselý. Ten tyto úkoly 

delegoval od 2. listopadu 1949 na Bedřicha Pokorného. A konečně, 12. listopadu 1949 

došlo ke zřízení zvláštní stranické komise pro odvolání ve věci TNP, jejímž předsedou 

se stal Antonín Novotný, členy pak Bohuš Papež, Jaroslav Vyškovský, Jaroslav 

Kotál a Bedřich Pokorný.453 

 Odvolací komise postupovala zpočátku velmi nejednotně a pomalu, protože 

podaná odvolání nebyla úplná a včasná, a tím značně ztěžovala odvolací komisi činnost. 

V dubnu 1949 nařídilo MV, aby mu přikazovací komise zasílaly připravené spisy 

doplněné o veškeré podklady (výslechy svědků, posudky, výpovědi). Stanovilo také 

závazné lhůty pro podání řádných opravných prostředků a povinnosti bezpečnostních 

referentů. V případě již zařazených a dodaných osob do TNP se odvolání podávalo 

prostřednictvím správy tábora, která je předala bezpečnostnímu referentovi, další postup 

se nelišil.454 

 Zprvu bylo vytvořeno celkem 19 komisí455, jim pak byla přidělena registrační 

čísla a vymezena územní působnost: Komise č. 1 a č. 2 byly pro Prahu-město a Prahu-

venkov; č. 3 – č. 13 tvořily v Čechách: Kladno, Mladá Boleslav, Plzeň, Karlovy Vary, 

Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Havlíčkův Brod, Tábor, České 

Budějovice. Na Moravě a ve Slezsku vzniklo dalších pět komisí (č. 14 – č. 18): Jihlava, 

Brno, Olomouc, Zlín a Ostrava. Pro celé Slovensko byla ustanovena jediná komise č. 

19 v Bratislavě.456 

                                                 
452 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 76. ISBN 80-902075-4-5. 
453 Tamtéž, s. 15. 
454 Tamtéž, s. 36. 
455 Vyhláška MV č. 3037/1948 Ú.l.I., o sídlech a obvodech působnosti komisí rozhodujících o zařazení do 

táborů nucené práce. 
456 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 
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 Územní působnost komisí se ale neshodovala s obvody krajů457, a proto byly 

některé komise zrušeny458 a zbytek se přerozdělil do 16 komisí: Praha-město, Praha-

venkov, Kladno, Mladá Boleslav, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc, 

Gottwaldov a Ostrava. Výnosem MV z 14. července 1949 se převedly komise do 

pravomoci krajských národních výborů a zároveň se upustilo od číslování komisí. 

 Jednou z funkcí přikazovacích komisí bylo dodávání osob do tábora pod 

vedením příslušného bezpečnostního referenta. Přemístit větší skupinky těchto osob do 

nejbližšího TNP zajišťovaly místní orgány SNB. Bylo velmi vítáno, když se podnik, pro 

něhož měly zařazené osoby pracovat, sám postaral o jejich přepravu vlastními dopravní 

prostředky (autobusy, nákladními auty).459 

 Z pravidla přiřazování do nejbližších poboček bylo upuštěno po reorganizaci 

TNP na začátku roku 1950. Důvodem bylo právě nerovnoměrné rozmísťování 

pracovních sil, což vedlo k ohrožení státně preferovaných odvětví.460 Zřídily se tzv. 

sběrné tábory, které sloužily ke koncentraci všech přikázaných osob a k jejich 

následnému selektivnímu rozřazení do jednotlivých TNP.461 

 Přikazovací komise začaly plnit své úkoly od prosince 1948. Zprvu zařazovaly 

osoby do TNP hlavně pro méně závažné prohřešky a ty hříšníky, kteří se vyhýbali práci. 

Úmyslem zákonodárce ale bylo politicky převychovat „třídního nepřítele“.462 

Komise v Českých Budějovicích vydala ve své směrnici prohlášení: „Do tábora patří 

jen třídní nepřítel, kterého je nutno hledat v rodinách bývalých kapitalistů, městských 

povalečů, v hostinských místnostech, kde se hrají hazardní hry a rozšiřuje se 

nepřátelská šuškanda, v řadách advokátů, učitelů, lékařů, kteří uznávají nemocnými 

flákače, dále do táborů patří sabotéři, šmelináři, osoby reakčního smýšlení a ti, kteří 

rozšiřují nepravdivé zprávy o zásobovací situaci.“463 Proběhlo proto několik 

školení a instruktážních kurzů pro členy komisí, aby se namísto na dělníky zaměřili na 

příslušníky tzv. buržoazie. Vedení StB také doporučilo sledovat propuštěné chovance na 

                                                                                                                                               
ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 22. ISBN 80-902075-4-5. 
457 Zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení. 
458 Vyhláškou MV č. 360/1949 Ú.l.I., o změně obvodů působnosti komisí rozhodujících o zařazení do 

táborů nucené práce byly zrušeny havlíčkobrodská a táborská komise. 
459 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. ISBN 80-902075-4-5. 
460 Tamtéž, s. 167. 
461 Výnos MV ze dne 14. prosince 1949., č. 481. 
462 Výnos MV ze dne 13. listopadu 1949, č. 107 taj./1949-TNP/006. 
463 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 34. ISBN 80-902075-4-5. 
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svobodě. Kvůli mnoha fyzicky slabým byly zřízeny zvláštní oddělení pro choré 

zařazence. 

 Kvalifikace výměrů byla po právní stránce zcela nedostačující – chybělo řádné 

odůvodnění (povrchní a velmi všeobecná formulace, objevovaly se časté 

gramatické a stylistické chyby),464 což se projevilo v množství stížností a na ně 

navazujících odvolacích řízení. Nejčastějším důvodem pro umístění TNP byl 

nepřátelský postoj lidově-demokratickému zřízení, projevy proti němu, zpěvy 

posměšných písní, pokus o ilegální přechod přes hranice, dodání do tábora po odpykání 

soudního trestu, příživnictví, černý obchod, rozkrádání socialistického majetku, 

zpronevěry v úřadech a v zaměstnání, různé podvody, vyhýbání se práci, absence 

v práci, nenastoupení do přihlášených uhelných brigád, opilost, potulka, veřejně 

spáchané násilí, prostituce.465 Typickými důvody pro přidělení do TNP také byly: „... 

stýká se s cizinou, jeho 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...“466 

Ministerstvo vnitra proto dočasně omezilo jakékoliv vydávání přikazovacích 

výměrů. Zákaz trval od 29. října do 22. listopadu 1949, poté byl odvolán a krajský 

bezpečnostní referent přidělil každé komisi úředníka znalého práva. Ten se účastnil 

jednání komise, disponoval navíc poradním hlasem pro právní posouzení případu. Nově 

vzniklo šest kategorií odůvodnění výměru: hospodářské, daňové, cenové, z důvodů 

ochrany republiky, ochrany národních podniků a dvouletky a posledním důvodem byly 

osoby, které takové delikty spáchaly a nebyly přitom potrestány soudem.467 

 Dalším palčivým problémem přikazovacích komisí se jevil rozdíl mezi počtem 

zařazených osob a počtem skutečně dodaných do TNP. Komise to zdůvodňovaly 

nenastoupením zařazených žen pro těhotenství, zdravotní a tělesnou nezpůsobilostí 

osob, vazbou, nástupem do vojenské služby, útěkem z místa bydliště, neznámým 

                                                 
464 JANSA, Luděk. Tábor nucené práce v Brně 1948 – 1954. Bakalářská diplomová práce. Brno: 

Filozofická fakulta MU, Historický ústav, 2008. S. 15 – 22. Dostupní online: 

<http://is.muni.cz/th/151425/prif_b/>. 
465 Blíže: AMB – Brno, B-1/13, Bezpečnostní referent. Tábory nucené práce. 
466 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce (TNP). Jaroslav Metyš a Jaroslav Vojtěch – dva konkrétní 

případy cesty do TNP. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. 

Sborník k Mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 15. - 16. dubna 2009. Turnov: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2010. S. 273. ISBN 978-80-87211-42-7. 
467 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. ISBN 80-902075-4-5. 
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pobytem, nemožností doručit přikazovací výměr atd.468 

 Přikazovací komise projednaly od prosince roku 1948 do srpna 1950 celkem 

31.000 návrhů a do TNP přikázaly 16.691 osob.469 Statistické složení zařazených 

osob v TNP lze znázornit takto (statistické údaje jsou zobrazeny v procentech)470: 

 

Podle 

povolání a sociálního 

složení: 

I. čtvrtletí  II. čtvrtletí  III. čtvrtletí 

dělníků  45,5 33,79 32,50 

řemeslníků  15,53 23,15 19,0 

obchod. živnost  14,64 12,02 10,40 

zemědělců  3,86 4,76 8,10 

svob. povolání  1,88 2,32 1,0 

studujících  1,53 4,14 6,0 

úředníků  10,34 10,34 12,37 

jiných 6,92 8,40 11,03 

 

Podle věkové 

hranice: 

 Podle druhu provinění:  

Do 21 let  19 Podle zák. č. 247/48 Sb.  59,6 

Podle zák. č. 231/48 Sb.  22,6 

 

Od 21 do 45 let 

 

 71 

Podle zák. č. 165/46 Sb.  0,5 

Podle zák. č. 27/47 Sb.  2,0 

 

Nad 45 let 

 

 10 

Podle zák. č. 15/47 Sb.  13,8 

Administrativní opatření  1,5 

 

 Komisi byl dán široký prostor pro svévoli, což se mohlo změnit jen zrušením 

                                                 
468 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 34. ISBN 80-902075-4-5. 
469 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce (TNP). Jaroslav Metyš a Jaroslav Vojtěch – dva konkrétní 

případy cesty do TNP. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. 

Sborník k Mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 15. - 16. dubna 2009. Turnov: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2010. S. 274. ISBN 978-80-87211-42-7. 
470 ABSCR – Kanice u Brna, AF MV E-1/25(4), č.j. jed. 25, Ministerstvo vnitra. Správa TNP (1949 – 

1951). 
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zákona o TNP a s ním i odvolacích komisí. 

 

7.4. Zrušení zákona o TNP a reorganizace TNP 

 Zákon o TNP zrušil trestní zákon správní č. 88/1950 Sb., jenž se stal základem 

pro další fungování TNP. Vyhláškou471 se stanovilo, že o zařazení osob do TNP 

rozhodnou tříčlenné trestní nalézací komise při ONV472 a pravomoc odvolacích komisí 

se přenesla na trestní komise KNV, odvolání mělo nově odkladné účinky.473 

Rozhodování o TNP se tak omezilo ve prospěch justice. Po odpykání trestu nově 

rozhodovaly o zařazení do tábora na návrh krajského prokurátora komise pro 

podmíněné propuštění, zřízené u krajských soudů. Krajský prokurátor měl přitom 

propadnou lhůtu tří dnů k předložení návrhu na přezkoumání rozhodnutí komise 

ministrovi spravedlnosti – jeho rozhodnutí bylo konečné a nepřipouštělo odvolání.474 

 Byl vypracován Základní táborový řád (č.j. 11,000/50-006) a Kázeňský řád pro 

TNP (č.j. 11,003/50-006) s platností od srpna 1950.475 

 Do táborů se nadále zařazovaly osoby s „nepřátelským“ postojem k lidově 

demokratickému řádu, které po odpykání trestu odnětí svobody neprojevily zjevnou 

nápravu pro řádný život pracujícího člověka. Mohly být zařazeny následně do TNP na 3 

měsíce až dva roky.476 Jednat se také o osoby podezřelé ze spáchání správního 

přestupku.477 

 Významnou změnou v terminologii bylo nahrazení pojmu 

„chovanec“ přesnějším slovem „vězeň“. 

 Prováděcí vyhláškou478 se stanovil způsob přikázání, tresty 

vykonávané v TNP a způsob jejich výkonu. Pokud nemohl být trest v TNP vykonán (pro 

vysoký nebo nízký věk než byla stanovená hranice 18 – 60 let, pro špatný zdravotní 

stav), vykonal se v soudních nebo správních věznicích, v případě mladistvých ve 

zvláštních odděleních soudních věznic. Vězni byli zařazeni do produktivní a kolektivní 

                                                 
471 Vyhláška MNB č. 492/1950 Ú.l.I., kterou se vydávají bližší předpisy o výkonu trestu v táborech 

nucené práce a ve správních věznicích. 
472 Dle § 90 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (Trestní řád správní). 
473 JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství (1945 – 1955). Opava: Slezské zemské 

muzeum Opava, 2002. S. 33 – 38. ISBN 80-86224-34-1. 
474 Dle § 279 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád). 
475 BLAŽEK, Lubomír. Tábory nucené práce [online]. Vytvořeno v dubnu 2001 [citováno 8. 3. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn05_2001/obsah/16.htm>. 
476 Dle § 36 trestního zákona č. 86/1950 Sb. 
477 Dle § 85 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (Trestní řád správní). 
478 Vyhláška MNB č. 492/1950 Ú.l. I., kterou se vydávají bližší předpisy o výkonu trestu v táborech 

nucené práce a ve správních věznicích. 
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práce a podle svého výkonu ohodnoceni. Šikovným a pracovitým vězňům mohly být 

přiznány úlevy a výhody. Všem vězňům se dostávalo mravní, etické a odborné 

výchovy a osvěty. Podrobnější způsob výkonu trestu měly určit přímo jednotlivé 

táborové (domácí) řády, vydané velitelstvím SNB. 

 Pobyt v TNP mohla trestní komise, která o trestu rozhodla, odložit v případě 

ohrožení života nebo zdraví potrestaného na potřebnou dobu, u těhotné ženy až do 6 

měsíců po porodu, také na žádost potrestaného z důležitých důvodů (max. na 3 měsíce). 

Výkon trestu mohl být přerušen v případě těžké choroby vězně (opět na jeho žádost). 

Připouštělo se rovněž podmíněné propuštění na zkušební dobu (jednoho roku až pěti 

let), nebo dokonce úplné prominutí zbývajícího trestu po odpykání alespoň poloviny 

trestu (min. 3 měsíce). Podmínkou bylo, aby vězeň svědomitě a pilně pracoval a budil 

naději, že po propuštění povede řádný život pracujícího člověka.479 

 V srpnu tedy vznikly nové, trestní komise – její členové prošli povinným 

přeškolením o sjednoceném postupu při zařazování osob do TNP. Jednotná praxe ale 

příliš nefungovala – namísto „třídního nepřítele“ byli nadále trestáni převážně menší 

živnostníci a úředníci, špatně pracující dělníci. „Poměr 1:9,25 je pro pracující 

povážlivý.“480 Navíc celkový počet zařazených osob citelně poklesl – zhruba na 

80 %.481 

 Z hlediska ekonomické neefektivity se musel rušit tábor za táborem, platy 

chovanců na jejich chod nedostačovaly. Mnohem víc osob z TNP odcházelo, než 

přicházelo. Dle statistik přiřadily trestní komise do táborů od srpna do prosince 1950 jen 

303 osob, kdežto za platnosti původní úpravy vykazovaly počty zařazených více jak 

dvakrát tolik (711 osob za 5 měsíců).482 

 Většina TNP byla likvidována na podzim 1950. V říjnu došlo k reorganizaci na 

ministerstvu národní bezpečnosti (MNB), která se dotkla i proměny Správy TNP 

(oddělení BAc) na 6. sektor vězeňský.483 Sektor se nově staral vedle TNP i o běžné 

věznice StB.484 Vyvrcholení záměru ministerstva přišlo v listopadu: „plánovitě snižovati 

                                                 
479 Vyhláška MNB č. 492/1950 Ú.l. I., kterou se vydávají bližší předpisy o výkonu trestu v táborech 

nucené práce a ve správních věznicích. 
480 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 38. ISBN 80-902075-4-5. 
481 Tamtéž, s. 38. 
482 Tamtéž, s. 38. 
483 JANSA, Luděk. Tábor nucené práce v Brně 1948 – 1954. Bakalářská diplomová práce. Brno: 

Filozofická fakulta MU, Historický ústav, 2008. S. 28. Dostupné online: 

<http://is.muni.cz/th/151425/prif_b/>. 
484 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 171. ISBN 80-902075-4-5. 
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počet táborů a rušiti v prvé řadě tábory s menší kapacitou... udržovati jen 

tábory v jáchymovském sektoru a tábory sběrné, které jsou umístěny ve vlastních 

(státních) objektech.“485 

 Rušení táborů pokračovalo tedy i v první půlce 1951486 (např. Oslavany, 

Ostrava-Vítonice, Gottwaldov, Jaroslavice, Valtice, Příbram), jiné tábory se naopak ještě 

rozšířily (Všebořice, Brno). Internované osoby nebyly však propuštěny, pouze je 

přesunuli do ještě existujících středisek. 

 V táborech se vypracovaly hospodářské rozvahy, evidující veškerý inventář 

táborového vybavení (movitý i nemovitý), všechny zařazené osoby a jejich spisový 

materiál.487 Ministerstva národní bezpečnosti a spravedlnosti následně provedla 

významné organizační změny a převedla mezi sebou nejvyšší kompetence týkající se 

správy TNP.488 

 K datu 1. června 1951 se tak dostaly TNP jako horký brambor do pravomoci 

ministerstva spravedlnosti.489 Jejich název se změnil na „přechodná nápravná 

zařízení“.490 Personál táborů byl postupně nahrazován příslušníky Sboru uniformované 

vězeňské stráže (dále „SVS“).491 

 „Vhodní kandidáti pro zařazení do táborů však ubývali i komisím u soudů, neboť 

většina osob odsouzených za trestné činy, pro něž by bylo možné je zařadit do TNP, 

směřovala do Jáchymovských dolů, jež byly vyňaty z kompetence ministerstva 

spravedlnosti. Jiní vězni, jimž končilo odpykávání soudního trestu, měli obvykle dobrou 

pracovní morálku, takže nezavdávali příčinu k zařazení, nebo měli příliš nízkou trestní 

sazbu. Rozdíl mezi kmenovým a skutečným stavem počtu vězňů v táborech se hlavně 

díky stále častějšímu podmínečnému propouštění zvětšoval a situace se stávala 

neřešitelnou. Rovněž zájem mocenských a politických orgánů o někdejší TNP upadal. 

Zvrat nemohlo již způsobit ani zvýšené zařazování tzv. vesnických boháčů492 ve druhé 

                                                 
485 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 171. ISBN 80-902075-4-5. 
486 Tamtéž, s. 177. 
487 Tamtéž, s. 13. 
488 Rozhodnutí ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva spravedlnosti ze dne 16. května 1951 č. 

B/651255/01-51. 
489 Fungovalo už jen 8 TNP; 6 TNP přešlo pod ministerstvo spravedlnosti, 2 TNP na Jáchymovsku 

(Příbram – Vojna, Jáchymov – Plavno) zůstaly nadále pod MNB (pouze do července 1951, kdy byly oba 

zrušeny). 
490 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 178. ISBN 80-902075-4-5. 
491 Zákon č. 321/1948 Sb., o Sboru uniformované vězeňské stráže. 
492 Akce k (Kulak). Tajné akce StB. Dokumentární pořad. Česko, 2009. Režie: Petra Všelichová. 

Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-
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polovině roku 1952. Tábory byly již odsouzeny k živoření a postupnému zániku.“493 

 Statistiky ukázaly, že v roce 1951 bylo do přechodných nápravných zařízení 

zařazeno 2.089 osob, v roce 1952 se počty odhadují na 1.500 osob a v roce 1953 došlo 

jen k minimálnímu přírůstku.494 

 Zbývající zařízení se přizpůsobovala a plynule napojovala na vězeňský systém. 

Na podzim roku 1952 se vězeňství sjednotilo, přechodná nápravná zařízení se dostala 

opět do kompetence MNB. Na jaře 1953 se začaly tábory definitivně likvidovat.495 

 Přechodná nápravná zařízení (dříve TNP) byly zrušeny k 31. prosinci 1953496, 

internované osoby se postupně propouštěly již v průběhu let 1952 – 1953.497 

 Celkový počet TNP byl 7 TNP na Slovensku (Bratislava, Brezno nad Hronom, 

Handlová, Hronec (zrušen 5. 5. 1951), Nováky, Ruskov, Trenčín (zrušen 31. 10. 

1950)) a 30 TNP v českých zemích: Brno, České Budějovice (TNP zrušen 9. 2. l950), 

Dlažkovice, Dolní Jiřetín (zrušen 9. 3. 1950), Gottwaldov498, Hodonín (zrušen 1. 12. 

l950), Jáchymov-Nikolaj (zrušen 15. 2. 1951), Jáchymov-Plavno, Jáchymov-Vršek 

(zrušen 25. 4. 1951), Jaroslavice, Kladno-Dříň (zrušen 15. 12. 1950), Kladno-Dubí, 

Lešany (zrušen 25. 9. 1950), Libochovany, Mírov (zrušen 18. 7. 1951), Oslavany 

(zrušen 1. 3. 1951), Ostrava-Kunčice (zrušen 1. 2. 1951), Ostrava-Vítkovice (zrušen 25. 

1. 1951), Pardubice, Plzeň-Karlov, Praha-Ruzyň, Příbram-Vojna (zrušen 20. 1. 1951), 

Stárkov, Svatý Jan pod Skalou (zrušen 31. 10. 1950), Široké Třebšice (zrušen 15. 12. 

1950), Třinec (zrušen 25. 1. 1951), Uherčice (zrušen 20. 6. 1951), Valtice (zrušen 15. 5. 

1951), Všebořice, Znojmo.499 

 

7.5. Životní podmínky 

 Zásadní úpravu k provedení zákona o TNP přinesla směrnice z 20. prosince 

1948, tzv. Prozatímní, ústavní, kázeňský a výchovný řád pro tábory nucené práce.500 

                                                                                                                                               
stb/409235100221006/video/>. 
493 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 39. ISBN 80-902075-4-5. 
494 Tamtéž, s. 39. 
495 Tamtéž, s. 179. 
496 Zákon č. 102/1953 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního. 
497 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 13 – 15. ISBN 80-902075-4-5. 
498 V letech 1949 – 1990 Gottwaldov, dnes Zlín. 
499 BLAŽEK, Lubomír. Tábory nucené práce [online]. Vytvořeno v dubnu 2001 [citováno 8. 3. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn05_2001/obsah/16.htm>. 
500 Výnos MV,  č. 1620/19-18/11-1948-III/6a. 
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Život v táboře byl následně velmi přísně předepsán množstvím směrnic a vnitřních řádů, 

především těch táborských. 

  K tomu, aby byl člověk zařazen do TNP, nemusel spáchat žádný zločin. Úplně 

stačilo, když se přikazovací komise (a později trestní komise) domnívala, že by toho byl 

schopen, jednalo se o preventivní opatření. Zajímavé je, že do TNP nesměli být 

kategoricky umisťováni Němci a cizí státní příslušníky. 

 Před příchodem do TNP byli všichni povinni se podrobit lékařské prohlídce. 

Následně byli na náklady státu501 či zaměstnavatele převezeni do tábora, kde se hned 

vyřídily nezbytné administrativní formality v evidenčních knihách, seznamech 

internovaných a různých hlášeních.502 Zařazenci museli také odevzdat své věci. 

„...„Chovancům“ je třeba odebrat cennosti, „aby s nimi nečachrovali“.“503 

 Mezi základní povinnosti chovance/vězně TNP patřilo: 

 pobýt v táboře po dobu, stanovenou ve výměru komisí 

 chovat se způsobile na pracovišti i v táboře 

 podrobit se všem předpisům a opatřením, táborovému a výchovnému 

řádu a všem rozkazům řídících a správních orgánů 

 řádně a pilně vykonávat přidělenou práci 

 podrobit se doprovodným programům v táboře, jako byla osvěta a mravně 

politická výchova, odborné školení504 

 

 Vedení, správu i ostrahu táborů prováděli příslušníci SNB, bylo jich ale na počet 

internovaných málo a proto docházelo k velkému množství útěků, 

především z pracovišť. Vedle práce bylo velmi důležité z hlediska cílené převýchovy 

politické a výchovné působení na chovance/vězně. 

 Tři měsíce před propuštěním z tábora měla být osoba přeřazena z „nepřátel 

režimu“ do skupiny vzorných trestanců. K tomuto přeřazení byl oprávněn kurátor po 

dohodě s velitelem tábora. Klasifikace třídy určovala budoucí osud propuštěnce – jeho 

bydliště, povolání, formy prověřování a sledování. Po propuštění byl určitou dobu ve 

                                                 
501 Cesta přitom pro chovance zprvu zdarma na úvěrové lístky, od 1. února 1951 si ji ale museli platit 

sami. 
502 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 19. ISBN 80-902075-4-5. 
503 Tamtéž, s. 10. 
504 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových 

dolech v letech 1949-1951. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 

2009. 18. ISBN 978-80-86621-31-9. 
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zkušební době, což znamenalo, že byl stále pod dozorem StB. Poprvé po roce a pak po 

dvou letech jej posuzovala tzv. přezkoušecí komise. Ta mohla rozhodnout o jeho 

přeřazení do jiné skupiny. Kategorie tvořily: 

1. špatná pracovní morálka a nepřátelé režimu 

2. sporné výsledky převýchovy 

3. dobré pracovní výsledky, slibné vyhlídky na politickou převýchovu 

4. výborné pracovní výsledky a kladný vztah k režimu – dohled končil v této 

skupině.505 

 

 Po Sametové revoluci byla zrušena všechna rozhodnutí a povolávací rozkazy 

týkající se TNP (i PTP).506 Bývalí chovanci/vězni TNP ale nebyli nikdy odškodněni507, 

protože dle právní úpravy jejich osobní svoboda nebyla omezena na základě soudního 

rozhodnutí, ale rozhodnutím správního orgánu. Pobytem (alespoň 12 měsíců 

trvajícím) v táborech si sice vysloužili nárok na zvláštní příspěvek k důchodu508, ale 

nevztahovaly se na ně rehabilitační zákony.509 Tuto souvislost potvrdila i judikaturní 

praxe.510 

 

7.5.1. Ubytování a hygienické podmínky 

 Táborové ubikace byly přeplněný a špinavé. „Mimochodem pouze dva TNP k 1. 

1. 1949 disponovaly zděnými budovami, jinak šlo o dřevěné baráky rovněž 

známé z apokalyptických nacistických koncentráků. „Chovancům“ se zakazovalo 

přijímat jakékoli potravinové baličky.“511 

                                                 
505 BLAŽEK, Lubomír. Tábory nucené práce [online]. Vytvořeno v dubnu 2001 [citováno 8. 3. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn05_2001/obsah/16.htm>. 
506 Dle §§ 17 a 18 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. 
507 Dle § 2 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům 

národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů 

soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí 

jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých 

armád v letech 1939 až 1945. 
508 Dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za 

vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu 

některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za 

osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů. 
509 Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci; zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického 

režimu a o odporu proti němu. 
510 Např. rozsudek NSS ze dne 31. července 2003, č. j. 2 a 1044/2002 – 24; rozsudek NSS ze dne 24. 

června 2003 č. j. 2 a 1021/2002 – 28; rozsudek NSS ze dne 29. července 2003 č. j. 7 a 520/2002 – 17; 

rozsudek NSS ze dne 21. srpna 2003 č. j. 5 a 554/2002 – 17; rozsudek NSS ze dne 30. července 2003 č. j. 

6 a 531/2002 – 25. 
511 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 
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 Z hlediska hygieny na tom zařízení také nebyla příliš dobře. Na jednu stranu se 

dle táborových řádů musela dodržovat určená hygienická pravidla 

(starost o vlasy a vousy), na druhé straně záchodové jámy přetékaly výkaly a po okolí 

tábora se šířil nepříjemný zápach. Nepříliš vábně byly cítit i pověšené pracovní oděvy, 

jejichž vypařující pach dělal vzduch v místnostech téměř nedýchatelným.512 

 Pobyt žen byl obzvláště těžký, byly často konfrontovány s hrubým a vulgárním 

zacházením: „Kpt. Májek koncem srpna a začátkem září 1949 nechal dohola ostříhat 

několik chovanek TNP, mezi kterými byla též chovanka Klindová. Ta byla v 6. měsíci 

těhotenství, bránila se ostříhání, a tento neoprávněný trest u jmenované vyvolal takové 

rozčilení, že toto mohlo mít vliv na její případný předčasný porod.  Z tohoto důvodu 

přišla chovanka Mária Pittnerová za kpt. Májekovi a prosila ho, aby Klindovou 

nenechal dohola ostříhat, nebo že to může mít zlé následky. Kpt. Májek na stříhání 

trval a odůvodňoval ho tím, že musí být ostříhaná, neboť má vši. Pittnerová však 

namítala, že vši nemá. Kpt. Májek jí odpověděl toto: „Měla jste se jí podívat do pí.. a ne 

do hlavy.“ Pittnerová se nad tímto výrokem pozastavila, a proto ji kpt. Májek povídal: 

„Pittnerka, co tu stojíte? z Vás by byl dobrý kok..., neboť dobře stojíte.““513 

 

7.5.2. Lékařská péče 

 Péči o nemocné chovance/vězně měl v táboře na starosti táborový lékař, ale bylo 

jich zoufale málo. „Začíná jaro v roce 1958 a na táboře vybuchl pořádný skandál. 

Táborový lékař začal na marodce řezat jednomu vězni hemeroidy a toho chudáka museli 

odvést v krvi do muklovské nemocnice.  A teprve nyní se zjistilo, že hochštapler, který si 

hrál tři roky na lékaře, je obyčejný podvodník. Byl kdysi zaměstnán nějaký 

čas v drogerii, naučil se pár latinských slov, a když přišel pro podvody na tábor, hlásil 

se jako lékař. Nikdo se nesháněl po jeho papírech, zkrátka se stal táborovým 

lékařem a vládl na marodce k plné spokojenosti velitelství, protože všechny 

nemocné i s horečkou honil do práce.“514 

 

                                                                                                                                               
ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 10. ISBN 80-902075-4-5. 
512 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/17, Fond Ministerstva vnútra. sign. Zápisy z kontrol 

prováděných v jednotlivých TNP (1949 – 1951). 
513 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových 

dolech v letech 1949-1951. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 

2009. S. 46. ISBN 978-80-86621-31-9. 
514 ŠIMÍČEK, František. KOVÁRNA DUŠÍ. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 1999. S. 

120. ISBN 80-7266-025-X. 
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7.5.3. Stravování 

 Podávaná jídla byla jednoduchá a lehká, připravovaná převážně v táborové 

kuchyni. 

 Z výpovědi Jaroslava Vojtěcha, zařazeného do TNP: „...Měli jsme 

stravenky s červeným T. A hned, jak jsem tam přišel, tak jsme fárali515, nikdo se s náma 

vůbec nebavil. Nám ráno dali ty pogumovaný hadry a hned jsme fárali. Dali nás do těch 

part, tam byli kluci, kteří to už znali. T na stravenkách znamenalo: jeden den tekutá 

strav, druhý den pevná... Tekutá strava znamenala ráno a večer kafe a na oběd polévka. 

Druhý den pak byla normální strava.“516 

 

7.5.4. Ošacení 

 Po dodání do TNP jim byl přidělen pracovní stejnokroj. Dokud se tak nestalo, 

mohli se pohybovat chovanci/vězni v běžném, civilním oblečení označeném bílou 

páskou. 

 

7.5.5. Tresty a táborová šikana 

 Mezi tresty, které mohl velitel tábora provinilci udělit, patřilo517: 

 neveřejnou důtku 

 veřejnou důtku před všemi chovanci tábora 

 omezení písemného styku518 

 omezení jedné až dvou návštěv 

 snížení kapesného až na polovinu 

 odnětí slamníku a přikázání tvrdého lůžka až na tři noci po sobě 

 přikázání zvláštních prací až na 5 dní (celková doba i se zaměstnáním nesměla 

překročit 12 hodin denně) 

 zařazení do nižší pracovní skupiny 

 po pracovní době uzavření na samotce až na dva týdny 

                                                 
515 Fárat ve smyslu pracovat, kopat v dolech. 
516 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce (TNP). Jaroslav Metyš a Jaroslav Vojtěch – dva konkrétní 

případy cesty do TNP. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. 

Sborník k Mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 15. - 16. dubna 2009. Turnov: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2010. S. 280 – 281. ISBN 978-80-87211-42-7. 
517 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových 

dolech v letech 1949-1951. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 

2009. S. 60. ISBN 978-80-86621-31-9. 
518 U I. Skupiny na dobu až 4 týdnů, u II. Skupiny na 6 týdnů a u poslední, III. Skupiny na 8 týdnů. 
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 vězení s vyloučením zaměstnání, samovazba v maximálním trvání dvou týdnů 

 návrh na prodloužení doby pobytu v táboře 

 

 Velké kritiky se ozývaly ohledně nevybíravého a hrubého chování dozorců519, 

surovostí a násilí, zneužívání žen pod záminkou práce, nelidského zacházení. Vedení 

KSČ ale výtky odvracelo konstatováním, že třídního nepřítele „nějakým ufňukaným 

humanismem nepřetvoříme“.520 Výrazně proto klesala pracovní výkonnost a čím dál 

častěji se objevovaly pokusy o útěk. Největší procento zaujímaly úprky 

přímo z pracovišť (90 %). 

 „Do práce jsme chodili na důl Eva vzdálený asi 2 kilometry od tábora a v té 

době se tam chodilo pěšky tak zvaným buzerantským pochodem. Na nádvoří tábora jsme 

se seřadili po pěticích. Museli jsme se chytat tak k podpaží, že jsme byli těsně 

přitisknutí k sobě, a kromě toho každá pětice se musela na předcházející přitisknout 

hrudí na její záda. Pak přinesli příslušníci veliké lano a ti, co byli na krajích, ho museli 

vzít do rukou. Takže jsme byli celá směna, asi 300 muklů521, stažení dohromady 

provazem. Pak byl dán povel k odchodu, všichni vykročili levou nohou a museli jsme 

počítat nahlas, jedna dva, jedna dva – a začali jsme se sunout kupředu, o pochodu se 

nedalo ani mluvit. Po stranách nás provázelo několik policejních psů a šest příslušníků 

se samopaly. Celou cestu, která by při normálním pochodu trvala 20 minut, jsme zvládli 

za 45 minut. Ať žije rodná strana! Ten soudruh, který tento pochod vymyslel, by si 

zasloužil, aby byl zvěčněn v panoptickém muzeu.“522 

 Velmi těžká práce byla navíc doprovázena různými obměnami, např. tzv. 

výdřeva: „Výdřeva, to se za řemen k noze přivázalo dřevo a v „průchodu“ o výšce 40 

cm ho musel člověk za sebou táhnout, to stačily dvě tři klády za šichtu a člověk byl 

úplně hotovej.“523 

 Vynalézavost dozorců524 se neomezovala jen na pracovní dobu, ale i na 

pobyt v táboře: „... Ale to jsou jen takové perličky našich mocipánů. Byly rozličné: třeba 

                                                 
519 Dozor v táboře a na pracovišti upravoval výnos MV ze dne 4. dubna 1949, č. B-10 taj./1949-BP/10. 
520 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 22. ISBN 80-902075-4-5. 
521 Mukl – muž určený k likvidaci, příp. muž určený k lopatě. 
522 ŠIMÍČEK, František. KOVÁRNA DUŠÍ. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 1999. S. 55. 

ISBN 80-7266-025-X. 
523 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových 

dolech v letech 1949-1951. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 

2009. 46. ISBN 978-80-86621-31-9. 
524 Výnos MV ze dne 22. března 1948, č. 1627-21/3-46-86 Vb/3, upravoval platové a osobní věci 

navržených zaměstnanců a dozorců v TNP. 
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nástup celého tábora na nástupiště, vytvořit řadu přes celý tábor a cihly složené na 

konci tábora podávat jeden druhému, a tak je složit na druhém konci. A na druhý den 

znovu nástup a složit cihly zase na původní místo, a jiné a jiné! Ve vymýšlení takových 

perliček byli naši satani pacholci nepřekonatelní.“525 

 

7.5.6. Pracovní podmínky 

 Práce byla velmi těžká, zejména pak v TNP soustředěných v Jáchymovských 

dolech, ty se později změnily na nápravné pracovní tábory.526 Pracovníci byli rozděleni 

do pracovních tříd podle výkonnosti a museli plnit stanovenou normu.527 

 Denní režim spočíval v budíčku (v létě v 5 hodin ráno, v zimě v šest hodin –

 o nedělích a svátcích byl posunut o 1 hodinu později), následovala ranní 

hygiena a snídaně, rozcvička a nástup do zaměstnání. Pracovní doba byla stanovena na 

10 hodin, obědová pauza trvala jednu hodinu. Po práci rozhodoval velitel528 

tábora o táborovém programu a organizaci volného času – šlo většinou o úklid, osvětu, 

kulturu. Velký důraz se kladl na politickou a výchovnou funkci TNP. Večerka byla 

vyhlášena na 21. hodinu (v zimě už ve 20. hodin, naopak o svátcích se o 1 hodinu 

prodlužovala).529 

 Za práci náležela chovancům/vězňům odměna podle pracovního 

výkonu a normy, jejíž plnou částku ale nikdy nedostávali. Zaměstnavatelé plat, 

sražený o daň ze mzdy a povinné národní pojištění, převáděli na Správu TNP a ta jej 

rozdělila – většinu strhla jako náklady (ubytování, stravu, ostrahu, atd.), část poslala 

rodinným příslušníkům zařazených, k nimž měli chovanci/vězni vyživovací povinnost, 

část uložila na vázané konto, které mu bylo vyplaceno při propuštění. Zbytek mu byl 

vyplacen jako „kapesné“.530 

                                                 
525 ŠIMÍČEK, František. KOVÁRNA DUŠÍ. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 1999. S. 55. 

ISBN 80-7266-025-X. 
526 Akce Budování. Tajné akce StB. Dokumentární pořad. Česko, 2009. Režie: Petra Všelichová. 

Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-

stb/409235100221020/video/>. 
527 Nejlepší byli příslušníci I. skupiny, kteří museli normu plnit nejméně na 110 %. Na oplátku ale 

disponovali značnými výhodami, častěji se jim povolovaly propustky, vycházky, návštěvy rodinných 

příslušníků, přijímání zásilek apod. 
528 Rozkaz č. 6 ze dne 9. května 1950, č. 1256 taj.50-TNP/006. 
529 BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových 

dolech v letech 1949-1951. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 

2009. S. 68. ISBN 978-80-86621-31-9. 
530 BÁRTÍK, František. TÁBOR VOJNA ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Jihlava: Vyšehrad, 2008. S. 

27. ISBN 978-80-7021-938-6. 
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 Odměny jako dovolenky a propustky531 se udělovaly zcela výjimečně –

 v případě úmrtí nebo smrtelného zranění v rodině, narození dítěte manželce nebo 

družce, uzavření sňatku osoby zařazené do TNP (pokud trávila v táboře pobyt delší než 

6 měsíců). Tyto výjimky byly časově omezené, s délkou absence v TNP max. na 3 dny. 

Každý chovanec/vězeň mohl být také uvolněn z důvodu předvolání k úřadům nebo 

soudům. 

 Nárok na dopisy a balíčky byl zásadně stanoven na 1x do měsíce, ve 

výjimečných situacích se povolovala jedna pošta navíc (např. z důvodů úmrtí v rodině). 

Dopisy, jež chtěli chovanci/vězni naopak odeslat, museli odevzdávat otevřené na 

velitelství tábora k cenzuře. Dopisy závadného obsahu byly ihned zničeny. Jednou 

měsíčně mohli chovance/vězně navštívit také jejich (výhradně) blízcí příbuzní. 

 Velmi problematickou otázkou byla improvizace a nedostatečná vybavenost 

pracovními oděvy532 a nářadím. „... Dvaceti pěti členná (!) pracovní skupina, tzv. 

Budování, stavějící dřevěné baráky, nemá do dnešního dne ani jeden hoblík a jen jedny 

kleště (!), ač musí ze všech prkenných dílů vytahovat hřebíky (zpracovává starý 

materiál), protože nemá ani šroubováky a vrtáky, musí pracující chovanci … potřebné 

úkony vykonávat svými kapesními noži...“533 

 

7.6. Pomocné technické prapory 

 Jednalo se o speciální, vojenské tábory nucené práce „nespolehlivých“ vojáků, 

kteří byli zařazeni k výkonu vojenské prezenční služby beze zbraně.534 Systém byl 

velmi efektivním a výkonným nástrojem politické perzekuce a zároveň ekonomického 

využití odpůrců režimu. Charakterizoval se přinucením k neobyčejně namáhavé práci, 

krácením mzdy a nebývale tvrdými životními i pracovními podmínkami. 

 Pomocné technické prapory (dále „PTP“) vznikaly z iniciativy Bedřicha 

Reicina.535 Byl přitom zneužit branný zákon (nezákonné zbavení osobní svobody, 

                                                 
531 Výnos MV ze dne 5. srpna 1949, č. 177 a č. 178 dův./49-BP/10. 
532 Výnos MV č. B-162 dův./49-BP/10 upravoval zhotovení pracovních oděvů; výnos MV ze dne 2. 

prosince 1949, č. 451 taj.-D-49-TNP/006, stanovil vystrojení zařazených v TNP. 
533 BÁRTÍK, František. TÁBOR VOJNA ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Jihlava: Vyšehrad, 2008. S. 

29. ISBN 978-80-7021-938-6. 
534 HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. REICIN, fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011. 

S. 238. ISBN 978-80-86289-72-4. 
535 Bedřich Reicin, vlastním jménem Friedrich Reinzinger, (1911 – 1952) byl československý voják, 

divizní generál, přednosta Obranného zpravodajství a později náčelník Hlavní správy obranného 

zpravodajství – po jeho zrušení náčelník Hlavního štábu, agent NKVD (Народный комиссариат 

внутренних дел, tedy Lidový komisariát vnitřních záležitostí). Společně ve vykonstruovaných soudních 
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jelikož nešlo o výkon základní vojenské služby)536, po skončení základní vojenské 

služby byli mnozí vojáci nuceni k výjimečným, časově neomezeným cvičením. Chyběla 

opora jakéhokoliv československého zákona.537 Prošlo jimi odhadem 38.000 – 40.000 

občanů538 (22.000 osob z politických důvodů).539 

 PTP volně navazovaly na TNP a dají se rozdělit na tři hlavní etapy: 

1. 1950 – 1952 – prudký růst počtu zařazených osob 

2. Přelom 1952 a 1953 – stagnace a sílící snahy o jejich účelové (ekonomické) 

využití 

3. Jaro 1953 – polovina 1954 – přeměna vojenských pracovních jednotek (dále 

„VPJ“) zapříčinila reorganizaci nebo úplné zrušení PTP.540 

 

 Vlna perzekuce mezi členy armády propukla naplno nástupem Alexeje Čepičky 

do funkce ministra národní obrany v dubnu 1950.541 Živná půda byla ale chystána už od 

komunistického převratu v roce 1948, kdy u každého oblastního velitelství vznikaly 

čtvrté prapory ženijních pluků, tzv. silniční prapory – sloužily zejména ke koncentraci 

reakčně smýšlejících vojáků. Prapory se od 1. září 1950 přejmenovaly na pomocné 

technické prapory. 

 Od října se z PTP rozčlenily na tzv. lehké a těžké. Lehké TNP sloužily na 

stavbách silnic a železnic, tunelů a letištních ploch, různých vojenských staveb, 

nemocnic i bytových domů, při lesních pracích; těžké 

naopak v hutnictví a hornictví, v kamenolomech. O prvních 4 tzv. těžkých PTP 

(Ostrava-Radvanice, Horní Suchá, Kladno-Libušín a Most) bylo rozhodnuto542, že 

budou nasazeny na těžké práce do dolů, kde kutali uhlí. 

 Velká akce nabírání pracovních sil proběhla 28. března 1951, kdy byly 3.000 

vojáků rozposlány povolávací rozkazy. Rozběhly se rovněž rozsáhlé prověrky u již 

                                                                                                                                               
procesech se Slánským byl odsouzen a popraven. 
536 Např. rozsudek MS v Praze ze dne 20. června 2013, č. j. 11 Ad 1/2012 – 59. 
537 Dle §§ 8 a 39 branného zákona č. 92/1949 Sb. 
538 STAV, Milan. Pomocné technické prapory. ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA [online]. 

[citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.csla.cz/armada/historie/ptp001.htm>. 
539 TOMEK, Prokop. Pomocné technické prapory (PTP). TOTALITA.cz [online]. Copyright © 1999 – 

2014 [citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://totalita.cz/vysvetlivky/ptp.php>. 
540 JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství (1945 – 1955). Opava: Slezské zemské 

muzeum Opava, 2002. S. 33 a n. ISBN 80-86224-34-1. 
541 STRAŠÍKOVÁ, Lucie. Pomocné technické prapory existovaly od jara 1950 do května 1954. Česk  

televize [online]. Zveřejněno 21. 5. 2008 [citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/15776-pomocne-technicke-prapory-existovaly-od-jara-1950-

do-kvetna-1954/>. 
542 VANÍČEK, Petr. Čepičkovi otroci v paměti národa. Praha: Primus, 2006. S. 37. ISBN 80-86207-69-2. 
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nasazených příslušníků PTP. „Byla přijata zásada, buď v KSČ nebo v PTP.“543 

Prověrkovou komisi tvořil přímý velitel, předseda stranické organizace, předseda 

svazácké organizace a zástupce velitele pro věci politické – ten představoval předsedu 

celé komise. Do konce října 1951 stihli zkontrolovat 858 osob ve věku od 17 do 60 let: 

600 z nich bylo prověřeno kladně (tedy vstoupili do strany KSČ), zbývajících 258 

příslušníků zůstalo u PTP.544 

 Dne 1. ledna 1952 došlo k vytvoření ústředního orgánu – Velitelství vojenských 

pracovních jednotek (dále „VVPJ“), jemuž VPJ i PTP podléhaly. Statistiky k tomuto 

roku uvádí počet 18 praporů PTP (s č. 51 – 68) s celkem 36.000 muži.545 

 Rok 1953 se stal průlomovým. Úmrtí Josifa Vissarionoviče Stalina zapříčinilo 

mnohé politické i organizační změny. Nejinak tomu bylo u PTP, jež se postupně rušily. 

Údaje z roku 1953 uvádí počet 32.502 mužů ve všech jednotkách.546 K oficiálnímu 

zrušení PTP došlo k 1. květnu 1954. 

 Někteří příslušníci PTP byli označeni kategorií „E“ – politicky nespolehlivá 

osoba547, byly jim vydány i vojenské knížky série se stejným označením. Písmenko 

„E“ se také zaznamenalo do občanských průkazů, takže i po propuštění každý lehce 

poznal, že se jedná o osobu, která byla kvalifikována za politicky nespolehlivou.548 

Navíc bývali často i v civilu nadále sledováni StB. 

 V průběhu Pražského jara, 25. květnu 1968, došlo v Praze k založení Svazu 

PTP549, který usiloval o rehabilitaci příslušníků PTP, uznání protizákonnosti 

zařazení a jejich odškodnění. Chtěli být zárukou lidských práv a svobod. Avšak hned po 

srpnu 1968 byla tato činnost zakázána a mohla se obnovit až po Sametové revoluci, kdy 

konečně proběhla rehabilitace příslušníků PTP.550 Byla jim také proplacena jednorázová 

finanční náhrada ve výši 625 Kč za každý započatý měsíc doby pobytu v PTP551 za 

                                                 
543 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 57. ISBN 80-902075-4-5. 
544 Tamtéž, s. 57. 
545 Tamtéž, s. 57. 
546 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 59. ISBN 80-902075-4-5. 
547 Dle Směrnice pro utvoření a činnost útvarových výběrových komisí Ministra národní obrany čj. 33 

432 Dův-X odb. 1950. 
548 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 60. ISBN 80-902075-4-5. 
549 Svaz pomocných technických praporů. Vojenské tábory nucených prací České republiky [online]. 

Vytvořeno 2011 [citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.svazptp.cz/>. 
550 Dle § 18 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích; zákon č. 267/1992 Sb., kterým se 

mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. 
551 Dle § 1 zákona č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých 

křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací. 
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splnění podmínky, že poškozený strávil v PTP alespoň jeden rok.552 v případě úmrtí 

vyplatil stát pozůstalým 100.000 Kč.553 

  

7.6.1. Životní a pracovní podmínky 

 Příslušníky PTP byli občané mezi 17 – 60 lety. Jednalo se např. o muže, kteří se 

provinili proti dekretům prezidenta nebo zákonu na ochranu republiky, osoby zařazené 

do TNP, recidivisty, negramotné osoby, opilce, tělesně nebo duševně postižené, 

velkostatkáře (nad 20 ha půdy) a továrníky (zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců), 

ilegální imigranty, osoby vlastnící nemovitý majetek s výnosem vyšším než 10.000 Kčs 

měsíčně, duchovní, řeholníky a seminaristy, Romy a cikány, neodsunuté 

Němce a Maďary atd.554 Mnoho z nich by za normální situace do vojenské služby 

nebyli nikdy povoláni (nebyli povinni vojenskou službou).555 Přílišný zřetel nebyl brán 

ani na zdravotní stav zařazenců. 

 Práce v PTP byla velmi těžká, zejména pak v PTP soustředěných v uhelných 

dolech. Vojáci byli donuceni pracovat 14 – 16 (v některých případech až 18 hodin) 

denně, včetně nedělí a svátků.556 Po pracovní době obvykle následoval ještě vojenský 

výcvik, služby a úklidové práce, zbývající doba před večerkou byla věnována tzv. 

masově kulturní činnosti (i sportu) a dvakrát týdně nucenému, politickému 

přeškolení.557 

 František Holec, bývalý příslušník PTP, popsal pracovní podmínky a potlačování 

lidské důstojnosti následovně: „Jestliže jsem řekl trpký úděl, nemám tím vůbec na mysli 

těžkou dřinu na šachtách, stavbách a lomech (při níž mnozí přišli o život nebo se vrátili 

do civilu s těžkými úrazy či podlomeným zdravím), ale především nelidské jednání 

většiny našich nadřízených s námi. Nebyli samozřejmě všichni stejní, našli se mezi 

nimi i důstojníci či poddůstojníci s lidskou tváří a sladkým jednáním. Mnozí se ale 

                                                 
552 Dodržením roční doby se zabýval např. rozsudek KS v Ostravě ze dne 6. října 2011, č. j. 18 Cad 

172/2008 – 61; rozsudek NSS ze dne 19. července 2012 č. j. 4 Ads 28/2012 – 19 stanovil, že roční doba 

se nedá vypočíst sečtením délky pobytu v TNP a PTP dohromady. 
553 STRAŠÍKOVÁ, Lucie. Pomocné technické prapory existovaly od jara 1950 do května 1954. Česká 

televize [online]. Zveřejněno 21. 5. 2008 [citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/15776-pomocne-technicke-prapory-existovaly-od-jara-1950-

do-kvetna-1954/>. 
554 STAV, Milan. Pomocné technické prapory. ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA [online]. 

[citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.csla.cz/armada/historie/ptp001.htm>. 
555 VANÍČEK, Petr. Čepičkovi otroci v paměti národa. Praha: Primus, 2006. S. 42. ISBN 80-86207-69-2. 
556 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 55. ISBN 80-902075-4-5. 
557 STAV, Milan. Pomocné technické prapory. ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA [online]. 

[citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.csla.cz/armada/historie/ptp001.htm>. 
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programově snažili snižovat naši lidskou důstojnost a podupat ji svými oficírskými 

holínkami.“558 

 Otázka bezpečnosti práce by mohla být samostatnou kapitolou – stručně lze říct, 

že při absenci i těch nejprimitivnějších bezpečnostních pravidel a nezaučení nasazených 

příslušníků, se nelze příliš divit množství těžkých pracovních úrazů s trvalými 

následky i nezřídka kdy úmrtím.559 

 Surové zacházení, ponižování a šikana, vojenský výcvik a také naděje v brzké 

propuštění vedly příslušníky k mimořádným pracovním výkonům. Nedostatek 

pracovního náčiní totiž musela vykompenzovat lidská síla. Všechny úkoly byly 

normovány, nebo přesněji celonárodní normy překračovaly (normy pro lehké 

PTP o 25 %, v případě těžkých PTP až o 60 %).560 

 Podle svého výkonu byli vojáci odměňováni. Denně si každý příslušník 

„vydělal“ kolem 90 Kč. Z vyplacené částky si musel zaplatit svůj pobyt v PTP (bydlení, 

strava, pracovní oblečení, otop, odměny pro dozorce apod.), denní srážky se 

pohybovaly kolem 25 Kčs. Pokud měl voják vyživovací povinnost ke své rodině, částka 

se mu ještě více pokrátila. Při splnění stanovené normy mu bylo 50 % ze zbytku mzdy 

uloženo na vázaný vklad na vkladní knížku, 50 % vyplaceno hotově – tzv. kapesné. 

V případě nesplnění normy voják nedostal mzdu, ale jen služné. Pokud se jakkoliv 

kázeňsky provinil, mzdu nedostal – její výplata byla odvedena do fondu odměn pro 

zasloužilé pracovníky a velitele.561 

 Vedle těžké práce a přísných trestů, surového zacházení, byla asi tím nejhorším 

způsobem psychického nátlaku neurčitost délky pobytu (byl vypracován tajný plán na 

prodloužení základní vojenské služby kategorie „E“ na neurčito).562 Nikdo nevěděl, na 

jak dlouhou dobu bude v PTP „uvězněn“, získání dovolenky k návštěvě rodiny byl 

téměř zázrak. 

 Příslušníci museli strpět vedle ponižujícího jednání velitelů také časté kontroly 

osobních věcí (knihy a zavazadla, zda v nich nemají zakázané letáky). Cenzurovala se 

vedle korespondence i literatura, naprosto nepřijatelné byly třeba knihy Karla Čapka 

                                                 
558 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 63. ISBN 80-902075-4-5. 
559 Svaz pomocných technických praporů. Vojenské tábory nucených prací České republiky [online]. 

Vytvořeno 2011 [citováno 6. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.svazptp.cz/>. 
560 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: Tilia/ Slezský 

ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 58. ISBN 80-902075-4-5. 
561 Tamtéž, s. 58. 
562 Tajný rozkaz Ministra národní bezpečnosti č. 61 ze dne 10. 5. 1952. Použito z rozsudku NSS ze dne 

30. září 2011 č. j. 4 Ads 112/2011 – 237. 
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nebo Bible. 

 Neoficiálně se jim říkalo také „Černí baroni“, díky černé výložce na uniformě. 

 

7.7. Mezinárodní (proti)ohlas 

 Na Československo byl vyvíjen mezinárodní tlak – vyspělé země nás 

obviňovaly, že zde existovala nucená práce. Stejně jako v roce 1951 v případě 

zneužívání německých pracovních sil563 dospěl i později výbor pro nucenou 

práci564 v lednu 1956 k názoru, že se „ „československý trestní zákon správní výslovně 

zmiňuje o „třídních nepřátelích“ a o „nepřátelském postoji“ vůči vládě a její ideologii, 

trestné činy jsou vymezeny velmi široce a pružně“. Osoby, které dají najevo 

anebo o nichž lze mít za to, že projevují odpor vůči režimu při páchání trestných činů, 

byť byly sebelehčí, jsou odsuzovány k trestům, k nimž přistupuje nucená práce, zvlášť 

umístění v táborech nucené práce. Cílem těchto zařízení je převychovat tyto 

osoby a změnit jejich politické názory. V tom spočívá i systém nucené práce, kterého se 

používá jednak jako prostředku politického nátlaku, jednak jako trestu u osob, které 

mají nebo vyjadřují určitý politický názor...“565 

 Mnoho československých právních norem566 bylo označeno za normy porušující 

zákaz nucené práce.567 

                                                 
563 Usnesení Hospodářské a sociální rady OSN č. 350 z března 1951. 
564 CHYSKÝ, Jiří. Nucená práce a její problematika se zřetelem k podstatě pracovněprávního poměru. 

Praha: Československá akademie věd, 1962. S. 142. 21-005-62. 
565 Tamtéž, s. 142 – 143. 
566 Např. dekret prezidenta republiky č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti; § 4 odst. 3 

zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách; vládní nařízení č. 128/1951 Sb., o organizaci 

náboru pracovních sil; zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce; trestní zákon č. 86/1950 Sb.; 

trestní řád č. 87/1950 Sb.; trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.; trestní řád správní č. 89/1950 Sb.; vládní 

nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol, 

doplněné vládním nařízením č. 56/1953 Sb., o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro 

nástup zaměstnání některých studentů  žáků škol; vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní 

pomoci. 
567 CHYSKÝ, Jiří. Nucená práce a její problematika se zřetelem k podstatě pracovněprávního poměru. 

Praha: Československá akademie věd, 1962. S. 143 – 144. 21-005-62. 
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8. STRUČNÝ VÝVOJ NUCENÉ PRÁCE PO ZRUŠENÍ 

TNP A PTP 

 

 Roku 1954 byl přijat zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech. Už z dikce § 1 

odst. 2 plyne sílící veřejnoprávní charakter budoucí úpravy pracovněprávních vztahů: 

„Národní výbory jsou orgány pracujícího lidu. Organisují tvůrčí síly pracujících tak, 

aby společnou prací byl život všech pracujících našich občanů stále 

bohatší a šťastnější. Získávají, přesvědčují, mobilisují a organisují všechny občany 

svého obvodu k aktivní účasti na hospodářské a kulturní výstavbě státu, na 

rozvoji a rozkvětu republiky, na zajišťování socialistického blaha pracujících a na 

společném úsilí o zachování míru mezi národy.“ Nedemokratické znaky, příznačné pro 

poválečné období, tím teda rozhodně nevymizely – soukromé pojetí a smluvní svoboda 

v pracovním poměru se stala značně okleštěnou. Všeobecná pracovní povinnost, 

zavedená v roce 1945568, trvala až do roku 1965.569 

 K výkonu přidělených prací byli povinni všichni práce schopní muži ve věku od 

16 do 55 let a ženy ve věku od 18 do 45 let. Vyňati byli vojáci, osoby nezbytné na jejich 

dosavadním pracovním místě, posluchači vysokých škol, učni v řádném učebním 

poměru, těhotné ženy od 3. měsíce těhotenství až do konce 3. měsíce po slehnutí, matky 

dítěte do 15 let, členové cizích zastupitelských úřadů a příslušníci jejich rodin. Tato 

služba trvala 1 rok a mohla být z naléhavých důvodů o 6 měsíců prodloužena.570 Návrh 

na přidělení osob k práci podával zaměstnavatel u okresního úřadu ochrany práce, který 

věc prošetřil a vydal vhodným osobám přidělovací výměr. Opravné prostředky proti 

tomuto rozhodnutí neměly odkladný charakter. Pracovní poměr měl povahu 

soukromoprávní, mzdové a pracovní podmínky se řídily mzdovou vyhláškou.571 

  Důmyslný systém řízeného rozmísťování pracovních sil zavedl již zákon z roku 

1951572, který platil až do roku 1958, kdy byl novelizován.573 Cílem úpravy bylo zajistit 

dostatek pracovních sil pro národní hospodářství a plnění stanovených hospodářských 

                                                 
568 Dekret prezidenta č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti (ve znění zákona č. 175/1948 Sb.). 
569 Zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
570 Novelizací zákona č. 175/1948 Sb., kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní 

povinnosti, byla prodlužovací doba prodloužena na max. jeden rok; prodloužení mohlo být dvakrát 

opakováno. 
571 Tamtéž. 
572 Vládní nařízení č. 128/1951 Sb., o organisaci náboru pracovních sil. 
573 Zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly. 
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plánů.574 Organizovaný nábor pro nejdůležitější odvětví a podniky (především v rámci 

uhelného a uranového průmyslu, železniční dopravy, stavební výroby a výroby 

stavebních hmot)575, který dříve plnily úřady ochrany práce, provádělo samo 

ministerstvo pracovních sil prostřednictvím KNV a ONV. Nábor pracovníků mimo plán 

organisovaného náboru prováděly už volněji samy ty podniky, které lidský pracovní 

zdroj nezbytně potřebovaly, případně jej vykonávaly výkonné orgány ONV. Zákon tím 

tedy alespoň trochu umožnil smluvní volnost mezi jednotlivými podniky a samotnými 

zaměstnanci. Na koordinace těchto vztahů ale stále dohlížely národní výbory.576 

 Administrativní nakládání se zaměstnanci při řízeném rozmisťování a koordinaci 

pracovních sil počítalo i s dorostem kvalifikovaného dělnického povolání pořádáním 

brigád. V roce 1951 byly zavedeny státní pracovní zálohy577, které měly za úkol zajistit 

stálý příliv nových pracovních sil do dolů, hutí a jiných důležitých hospodářských 

odvětví. Povolávala se mládež už od 15 let. Kvalifikovaní dělníci byli 

vychováváni v odborných učilištích a školách závodního výcviku. Zabezpečení výuky 

bylo hrazeno státem, který pak od absolventů na oplátku požadoval povinnou 

práci v určeném podniku stanovenou na 3 – 5 let.578 

 Podobně se upravovala samotná výchova dorostu, založená na vhodném 

třídním a ideovém smýšlení a odborných, technických znalostech a pokrokových 

pracovních metodách.579 Učeň získal svůj status teprve podepsáním písemné učební 

smlouvy s podnikem. Při sjednávání učebního (pracovního) poměru si nebylo možné 

sjednat zkušební dobu. Do školního systému tak pronikaly prvky řízeného, pracovního 

práva. Po skončení učebního poměru byl podnik povinen učně zaměstnat, odmítnutí se 

připouštělo jen ze závažných důvodů.580 

 Cílené rozmisťování se týkalo také absolventů středních a vysokých škol.581 

Škola je po ukončení studia přidělila na určené pracovní místo (podle hospodářského 

plánu), kde musel absolvent odpracovat tři roky. 

                                                 
574 Např. zákon č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé 
575 LUHAN, Jaroslav a kolektiv. Slovník pracovního práva. Knižnice Příručky práce. 1. vyd. Praha: 

Vydavatelství Práce a nakladatelství ROH, 1982. S. 116 - 117. ISBN 24-085-82. 
576 VOJÁČEK, Ladislav; SCHELLE, Karel; KNOLL, Vilém. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2008. S. 583 - 584. ISBN 987-80-7380-127-4. 
577 Zákon č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách. 
578 Tamtéž. 
579 Zákon č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon). 
580 BIANCHI, Leonard. Wesenart des tschekoslowakischen Recht der Übergangszeit in den jahren 1944 

bis 1948. In: Vznik a vývoj socialistického práva. Praha: Univerzita Karlova, 1976, s. 93. 
581 Vládní nařízení č. 56/1953 Sb., o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup 

zaměstnání některých studentů a žáků škol. 
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 K vytváření vhodných podmínek pro nejlepší účinnost, 

hospodárnost a bezpečnost práce přispíval notnou dávkou Československý ústav práce. 

Dbal také na správnou volbu povolání a účelnou distribuci a organizaci pracovních sil 

podle schopnosti, a zejména hospodářských potřeb státu.582 

 V mnoha aspektech byly tyto instituty velmi podobné nucené práci, která byla 

požadována na českých občanech za protektorátu i na Němcích určených k odsunu. 

Nicméně byl již zcela patrný posun od používaných administrativních 

postupů a řízených zásahů státu. Čím dál větší důraz se kladl na ekonomický potenciál, 

narůstající mezinárodní spolupráci a uvolňování pracovního trhu. 

 Ústava ČSSR583 používala zásadu: „Každý podle svých schopností, každému 

podle jeho práce!“ a definovala povinnost pracovat jako základní povinnost 

občanů s ohledem na vyloučení jakékoliv formy vykořisťování člověka člověkem (i 

zákaz vykořisťování cizí práce) a v návaznosti na zakotvení práva na práci. „Ve 

společnosti pracujících může jednotlivec dospět k plnému rozvinutí svých 

schopností a k uplatnění svých oprávněných zájmů jen aktivní účastí na rozvoji celé 

společnosti, především náležitým podílem na společenské práci. Proto je práce ve 

prospěch celku přední povinností a právo na práci předním právem každého 

občana.“584 Pracovní povinnost se tedy neuplatňovala přímo, že by státní orgán přikázal 

osobě pracovat na konkrétním místě bez ohledu na její vůli. Nově se začal znovu 

prosazovat princip dobrovolnosti a smluvní volnosti v pracovním poměru. 

 Vynutitelnost pracovní povinnosti se dostala čistě do roviny trestněprávní. Už od 

roku 1950 fungovaly pracovní útvary vězňů (PÚV), pracovní útvary odsouzených 

(PÚO), pracovní útvary potrestaných (PÚP),585 nápravné pracovní tábory (NPT), kárné 

tábory. „...Právně je stanoven zejména trestní postih osob, které se soustavně vyhýbají 

poctivé práci a dávají se někým vydržovat nebo si prostředky k obživě opatřují jiným 

nekalým způsobem.“586 

 Tyto tábory a vězeňská zařízení z období socialismu se stále zaměřovaly na 

„třídního nepřítele“, jenž byl souzen, trestán, nucen k práci. Vilém Hejl uvedl: „V praxi 

byl potom preferován a protěžován zloděj nebo vrah, jejichž vina byla primárně 

                                                 
582 Zákon č. 129/1947 Sb., jímž se zřizuje Československý ústav práce. 
583 Ústava Československé socialistické republiky č. 100/1960 Sb. 
584 Tamtéž, čl. 19 odst. 2. 
585 BÁRTÍK, František. TÁBOR VOJNA ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Jihlava: Vyšehrad, 2008. S. 

39. ISBN 978-80-7021-938-6. 
586 LUHAN, Jaroslav a kolektiv. Slovník pracovního práva. Knižnice Příručky práce. 1. vyd. S. 184. 

Praha: Vydavatelství Práce a nakladatelství ROH, 1982. ISBN 24-085-82. 
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připisována kapitalistické společnosti, na úkor sociálně demokratického dělníka nebo 

intelektuála, pocházejícího z venkovské či měšťanské rodiny. Zloděj nebo vrah se dostal 

na scestí ne vlastní vinou: národně socialistický nebo sociálně demokratický dělník však 

vědomě zradil svou třídu.“ 587 

                                                 
587 BURSÍK, Tomáš. Vězeňství, historie období 1948 – 1952. TOTALITA.CZ [online]. Copyright © 1999 - 

2014 Tomáš Vlček [citováno 8. března 2014]. Dostupné z: <http://www.totalita.cz/vez/vez_hist_01.php>. 
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9. VÝVOJ PO ROCE 1989 

 

 Po Sametové revoluci byl přijat zákon o zaměstnanosti588 a novelizace zákoníku 

práce589, které již pevně ukotvily přechod k tržnímu hospodářství. „Dosažení plné, 

produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti je jedním ze základních cílů 

hospodářské a sociální politiky státu. Občané mají právo na zaměstnání bez ohledu na 

rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

členství v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický 

nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk.“590 O lepší zabezpečení 

přijatelných pracovních podmínek se zasloužil mimo jiné i zákon o kolektivním 

vyjednávání591, jenž zavedl zvláštní ochranný mechanismus. 

 Pracovní trh se úplně uvolnil. Objevili se ale jiní démoni v úzké 

souvislosti s nucenou prací, a to např. obchodování s lidmi. „Každoroční 

zisk z obchodování s lidmi je 7 až 13 miliard amerických dolarů, a zároveň oběti 

obchodování jsou prodávány v průměru jen za 200 až 400 EUR, což je vlastně 

dnes v přeneseném významu hodnota jednoho lidského bytí.“592 

 Lidé mohou být zneužíváni prostřednictvím nucené práce třeba prostitucí, jejíž 

otázka v českém právním řádu není upravena. Tato činnost, stejně jak jiné úrovně 

obchodování s lidmi, jsou málo průhledné a dají se jen velmi špatně kontrolovat. Oběti 

tohoto druhu nucené práce bývají zbytkem společnosti spíše odsuzováni jako amorální 

bytosti, místo toho, aby se někdo věnoval pravým viníkům sexuálního vykořisťování. 

„S oběťmi nucené práce bývá situace ještě složitější. Nejen že nejsou často vůbec za 

oběti považovány okolím, ale ani sami sebe tak nevnímají. Pochází mnohdy z prostředí, 

kde se měli před odchodem na „nucenou práci“ ještě mnohem hůř, byli chudí a často 

přes dobrou úroveň vzdělání byly vyhlídky na jakoukoli, alespoň přijatelně placenou 

práci, marné. A tak jsou imigranti často vnímáni jako příživníci nebo „ti, co nám berou 

práci“ a zdaleka méně často jako ti, jejichž tíživých podmínek může být rovněž 

                                                 
588 Zákon č. 1/1991 S., o zaměstnanosti. 
589 Zákon č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce. 
590 Preambule zákona č. 1/1991 S., o zaměstnanosti. 
591 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 
592 Obchodování s lidmi, problematika nucené práce. In: Konference pořádaná Ligou lidských 

práv a Radou Evropy 15. 12. 2006 v Brně. Editovala Pavla Špondrová. Brno: Liga lidských práv, 2007. S. 

10. ISBN 978-80-903473-2-8. 
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zneužíváno.“593 

 Využívání práce obchodovaných lidí je problémem na globální úrovni. „Tíseň, 

nebo nemožnost volby jiné varianty nemůže být nikdy argumentem pro porušování 

lidských práv.“594 

 Častými oběťmi jsou také děti, využívané zejména k drobné majetkové 

kriminalitě, distribuci drog, prostituci, nelegální adopci či odběru tělesných 

orgánů a tkání. „...podle studie z roku 2005 je po celém světě nejméně 12,3 milionů obětí 

nucené práce, z nichž 2,4 milionů je obětí obchodu s lidmi; 2,5 milionů obětí nucené 

práce je pak nuceno k práci státy nebo nestátními paramilitárními skupinami.“595 

 Po otevření hranic se objevil i další fenomén – pracovní vykořisťování 

cizinců.596 Charakteristickým znakem je nemožnost určit hranici mezi „jen“ špatnými 

pracovními podmínkami a nucenou prací (vykořisťováním). Nejčastějšími prohřešky ze 

strany zaměstnavatelů je vedle využívání těžkých životních situací a citových vazeb, 

příp. dluhu svých zaměstnanců597, zadržování jejich mezd a dokladů, omezování osobní 

svobody, používání ponižujících metod fyzického i psychického násilí, věznění, trestů, 

pohrůžky deportacemi598 a udáním úřadům apod.599 „Využité osoby“ se vrací do svých 

domovů ve špatném zdravotním i psychickém stavu, bez peněz. Tak tomu bylo (a 

mnohdy ještě i je) např. u Vietnamců a Číňanů, kteří jsou sami ochotni v prvních 

měsících pobytu strpět otrocké pracovní podmínky (bez ubytování a mzdy) a za oběti se 

přitom nepovažují. 

 

9.1. Příčiny 

 Mezi hlavní příčiny, které nutí lidi k nucené práci, se dá řadit vysoká 

nezaměstnanost, chudoba, prostředí zločinu či ozbrojeného konfliktu, také diskriminace, 

korupce, uctívání jiných kulturních hodnot a „přijatelnost“ tvrdých 

životních a pracovních podmínek samotnými oběťmi. „Při migraci za prací anebo při 

útěku před nesnesitelnými životními podmínkami se migrant snadno dostane do situace 

                                                 
593 Obchodování s lidmi, problematika nucené práce. In: Konference pořádaná Ligou lidských 

práv a Radou Evropy 15. 12. 2006 v Brně. Editovala Pavla Špondrová. Brno: Liga lidských práv, 2007. S. 

11. ISBN 978-80-903473-2-8. 
594 Tamtéž, s. 11. 
595 Tamtéž, s. 83. 
596 Tamtéž, s. 39. 
597 Tamtéž, s. 84. 
598 Tamtéž, s. 84. 
599 Tamtéž, s. 56. 



131 

 

závislosti na jiné osobě nebo skupině, která mu cestu a práci zprostředkovává. K tomu 

se většinou přidává neznalost nového prostředí, jazyka a vlastních práv. Tyto podmínky 

usnadňují přinucení k práci nebo ke službám ze strany obchodníků s lidmi.“600 

 

9.2. Postoj České republiky 

 Po roce 2000 se Česká republika věnovala intenzivněji boji proti 

obchodování s lidmi, zorganizovala např. mnohé preventivní akce a zvyšovala 

povědomí o obchodu s lidmi mezi policisty, státními zástupci, soudci, lékaři i širokou 

veřejností (mezi lety 2005 – 2007). Úspěchem lze označit legislativní změnu trestního 

zákoníku601 rozšířením výčtu trestného činu v § 168 (skutková podstata 

obchodování s lidmi): „...kdo jinou osobu … za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné 

těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, 

zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným 

užito …e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo 

kořistí z takového jednání.“602 

 Legislativní snaha by v tomto smyslu ale měla pokračovat, neboť je s podivem, 

že v rozporu s Úmluvou č. 29, o nucené nebo povinné práci, není v ČR dosud nucená 

nebo povinná práce kvalifikována jako samostatný trestný čin. 

                                                 
600 Obchodování s lidmi, problematika nucené práce. In: Konference pořádaná Ligou lidských 

práv a Radou Evropy 15. 12. 2006 v Brně. Editovala Pavla Špondrová. Brno: Liga lidských práv, 2007. S. 

84. ISBN 978-80-903473-2-8. 
601 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
602 Dle § 168 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 
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10. ZÁVĚR 

 

„Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ George Santayana 

 

 V diplomové práci jsem se zabývala problematikou nucené práce, rozdělené do 

časových etap v průběhu 20. století. Ke své studii jsem používala právní předpisy, 

odbornou literaturu a periodika, internetové zdroje a archivní materiál. Na základě nich 

jsem se deduktivní metodou snažila vytvořit systematický a ucelený pohled na tento 

institut. 

Práce se tedy snaží zachytit vývoj protiprávního zneužívání dominantního 

postavení v pracovněprávním vztahu od Rakousko-uherské monarchie, která se 

opírala o donucovací pracovny. Tento zavedený systém nucené práce byl prakticky bez 

větší změny přejat i do vyhlášené Československé republiky a zaměřoval se především 

na boj proti tzv. asociálním živlům a trvale nepracujícím osobám. Na donucovací 

pracovny plynule navázaly nucené pracovní kolonie. 

Razantní a nejhorší proměnou prošla nucená práce v období 2. světové války, 

kdy ji nacistický režim využil plně ke svým mocenským, válečným ambicím a také jako 

jeden ze způsobů vypořádání se s „nepřítelem“. Vznikly také různé útvary: pracovní, 

pracovně výchovné a kárné pracovní tábory, koncentrační tábory, židovské a cikánské 

tábory, internační tábory, zajatecké tábory a polovojenské jednotky. Přijala se mnohá 

opatření o řízení práce. Pracovní vztah se přemostil plně do sféry veřejného práva, kde 

mohl stát mocensky zasahovat a zcela zlikvidovat pracovní svobodu. Životní i pracovní 

podmínky byly v pravém slova smyslu válečné. Nacistická ideologie navíc nucenou 

práci využívala vedle hospodářských důvodů jako jeden ze způsobů cílené likvidace 

vybraných skupin lidí. 

Po válce se mocenské pozice otočily, Čechoslováci se naopak snažili pracovně 

využívat levnou, německou pracovní sílu. Vznikaly k tomu účelu pracovní 

tábory a později pracovní střediska. Je s podivem, že v demokratickém státě mohlo 

docházet ještě šest let po válce k účelnému zadržování osob německé národnosti před už 

tak protiprávním odsunem. Xenofobie, pomstychtivost a ekonomická vypočítavost 

se v nás zakořenila. 

Poté, co byly transporty zastaveny, bylo potřeba si nedostatek pracovní síly 

obstarat jinak. Cílem, který světí prostředky, se stal zákon o táborech nucené práce. Ten 

šalomounsky spojil boj sílícího nového, komunistického režimu proti 
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nepřátelům a cíl ekonomické prosperity státu. Na TNP navázaly PTP, jež ke svému 

zřízení nepotřebovaly ani oporu v právním řádu. Přísnými pravidly a dozorem se 

naplňovaly hospodářské plány. Přesto se ale objevily neudržitelné problémy 

(zejména s počty chovanců a hospodárností, díky nimž tábory neplnily svůj účel) a sílící 

mezinárodní kritiky, které vedly k zániku obou těchto systémů. 

V období socialismu si již režim na převýchovu prací nehrál, neboť bylo ze 

zkušenosti zjištěno, že názor a postoje politických odpůrců se jen prací v táborech 

nezmění.  Proto své odpůrce perzekuoval jinak – ať už sledováním a tvrdými výslechy, 

nebo všemožnými zákazy a jinými nepříjemnými překážkami komplikujícími život. 

Jednotlivec pro režim neznamenal nic, důležitou hodnotou byla společná práce jako 

celek. Tomu se podřizoval veškerý společenský a sociální život. 

Po roce 1989 byla přijata úprava brojící proti nucené práci, zejména čl. 9 odst. 1 

ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod. 

S některými formami nucené práce jsme se dokázali již nějak vypořádat formou 

deklarace protiústavnosti takového zásahu, odškodněním. Tak tomu bylo 

např. v případě nuceného pracovního nasazení za 2. světové války. S jinými etapami 

jsme se ale stále plně nevyrovnali a nepřijali dostatečná protiopatření. Jedním z důvodů, 

proč tomu tak je, je skutečnost, že se stavíme stále jen do role „oběti“. 

Vývoj nucené práce se ani zdaleka nezastavil, jak můžeme paralelně sledovat 

nejen v jiných částech světa, ale také i u nás. Skrytou formou je totiž i prostituce či 

obchodování s lidmi za účelem nucené práce, před nimiž trochu zavíráme 

oči a nepřipouštíme si, že by se takové věci ještě mohly v moderním, demokratickém 

státě dít. Tyto případy nejsou naštěstí v tak brutální podobě a hlavně v rozsahu 

předchozích etap, nemyslím si však, že o to méně důležité. 

Ve své studii jsem se pokusila co nejlépe nastínit tento mocenský instrument, 

téma tím však není (a snad nikdy ani nebude) zcela vyčerpáno. Snažila jsem se proto 

ukázat zejména principy a způsoby nástupu nucené práce, které se v průběhu let 

nebezpečně podobaly. Ačkoliv se nejedná o hezké čtení, je potřeba si historii neustále 

připomínat a vysvětlovat, aby se události už nikdy neopakovaly. Jsme si rovní 

lidé a máme zodpovědnost za sebe a za lidství, které by nás mělo přesahovat. Neměli 

bychom se proto bát ohlédnout se zpět a přijmout následky. 

K úplnosti mé studie a k naplnění stanovených cílů bych chtěla velmi apelovat 

na přijetí úpravy, která by nucenou nebo povinnou práci definovala jako trestní čin, jak 

nám přikazuje Úmluva č. 29, o nucené nebo povinné práci.  
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Příloha č. 1 

Vzor povolávacího rozkazu k nucenému pracovnímu nasazení. 

 

 

                                   POVOLÁVACÍ VÝMĚR 

 

na základě vládního nařízení ze dne 25. července 1939, č. 190 Sb., o všeobecné 

pracovní povinnosti, a prováděcího vládního nařízení ze dne 24. srpna 1939, č. 195 Sb. 

 

 

Pan ................................................... 

               (jméno a příjmení) 

 

                                                  v ................................... 

                                                  u ................................... 

 

 

Pro dobu ................................................................ se Vám ukládá pracovní povinnost; 

prodloužení výkonu pracovní povinnosti zůstává vyhrazeno. 

 

Hlaste se dne ................................... o ............................ hodině 

k nástupu práce, - k odjezdu na místo přikázané práce. 

 

Váš dosavadní pracovní poměr se ruší dnes předcházejícím počátku výkonu služby. 

 

Platy příslušející Vám z dosavadního pracovního poměru musí Vám býti při skončení 

tohoto pracovního poměru vyplaceny a pracovní doklady Vám vydány. Nárok na mzdu 

nebo plat z nového poměru pracovní povinnosti vznikne dnem, kterým začíná výkon 

služby, avšak jen tehdy, jestliže se přihlásíte v stanovenou dobu k nástupu služby. 

U osob povinných službou, jejichž služební výkon se požaduje mimo bydliště, začíná 

pracovní poměr nástupem cesty do místa služby. 

 

Dosavadního svého zaměstnavatele bezodkladně uvědomte o svém povolání k pracovní 

službě. 

 

Neuposlechnutí nebo porušení Vám uložené povinnosti trestá se podle § 8 vl. nař.  

č. 190/1939 Sb. pokutou do 20.000 k nebo vězením do šesti neděl. 

 

................................................, dne ............................ 1939 

 

Služební razítko úřadu práce:                               Podpis přednosty úřadu práce: 

 

Viděl vrchní zemský rada: 

 

Služební razítko: 

 

Podpis:   
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Příloha č. 2 

Tabulka zobrazuje celkové počty nasazených dělníků v průběhu let 1939 – 1944.603  

Druhá a třetí tabulka ukazuje národnostní složení a počty nasazených dělníků do říše.604 

 

rok Civilní dělníci Zajatci Celkem 

1939 300.000 - 300.000 

1940 800.000 350.000 1.150.000 

1941 1.750.000 1.270.000 3.020.000 

1942 2.640.000 1.470.000 4.120.000 

1943 4.640.000 1.620.000 6.260.000 

1944 5.300.000 1.830.000 7.130.000 

 

Národnost 31. ledna 1941 20. března 1941 25. září 1941 

Poláci 798.000 798.101 1.007.561 

Češi 188.000 140.000 140.052 

Slováci - 47.608 80.037 

Holanďané 86.000 86.020 92.995 

Italové 82.000 82.133 271.667 

Belgičané - 63.840 121.501 

Francouzi - 12.695 48.567 

Dánové - 25.993 - 

Jugoslávci - 43.835 108.791 

 

 

Národnost Leden 1942 Březen 1943 Březen 1944 

SSSR 100.000 1.400.000 2.000.000 

Polsko 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Francie 100.000 400.000 600.000 

ČSR 200.000 300.000 300.000 

Holandsko 100.000 200.000 300.000 

Belgie 100.000 200.000 200.000 

Itálie 200.000 200.000 100.000 

Ostatní země 400.000 900.000 900.000 

 

                                                 
603 MAINUŠ, František. Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. 1. vyd. Brno: 

Univerzita J. E. Purkyně – filosofická fakulta, 1970. S. 17. 55-013-70. 
604 Tamtéž, s. 14 a s. 18. 



152 

 

Příloha č. 3 

Domácí informátoři poslali přes československé zpravodajské středisko v Ženevě 

zprávu o zvýšení počtu dělníků z Čech a Moravy, nasazených v německých 

továrnách a v nelidských poměrech v nacistických věznicích. Ženeva, 28. června 

1943.605 

 

„Ze Ženevy, dne 28. června. 

 Podle posledních zpráv bylo posláno na tisíce dělníků z Čech a Moravy do 

Bavor a Würtemberska. Zařaděni jsou do válečného průmyslu. Mnoho jich je v samém 

Stuttgartě. Naproti tomu mnoho německých rodin obchodníků a dělníků 

je v Praze a vůbec u nás. V Čechách vedle výcvikových středisek jsou německé pracovní 

tábory. Také cizí dělníci jsou v Čechách ve zvětšeném počtu. Mezi těmito zahraničními 

dělníky je často zatýkání pro sabotáž, jako mezi českými dělníky v Německu. Praví se, že 

na Pankráci a v „Amtsgebäude“ III. v Praze je jich tisíce vězněno. Ve vězení je nejtěžší 

doba vyšetřovací vazba, která je obyčejně samovazba. Výslech trvá často 

měsíce a pokouší se vynucovat přiznání týráním. Rány do ledvin, namáhavá cvičení, 150 

dřepů, studené sprchy, hlavně hydrantem do srdeční krajiny jsou na denním pořádku. 

Tyto studené lázně vedou obyčejně k smrti. Také ze ženských vězení se slyší často křik 

týraných. Strava na Pankráci je špatná, v „Atsgebäude“ lepší. Řada 

českých a zahraničních dělnic je v ženském vězení v Aichach v Bavorech. Je to nucená 

pracovna, kde se provozuje zemědělství. Bylo tam také 216 židovek, ale ty byly v březnu 

přemístěny. Vězněné ženy spravují hlavně uniformy padlých vojáků, při čemž cizinky 

dostávají uniformy Němců a Němkyně uniformy cizinců. Uniformy jsou jen 

dezinfikovány a lpí na nich často krev, jsou v nich i jména padlých a čísla. Kromě toho 

musí ženy plést punčochy pro vojáky. Strava je lepší než v Praze. Za každé malé 

provinění, zejména za nepřátelské smýšlení, anebo rozhovor se zajatci či židy, jsou 

francouzské, české ba i německé ženy trestány až 10 lety donucovací pracovny. Říká se, 

že je v Říši ve vězeních, táborech a donucovacích pracovnách 10 milionů vězňů. Židé 

jsou všude přísně odděleni, pokud jsou ještě pohromadě ve vězeních. Dozor v ženských 

táborech a vězeních konají manželky vězeňských dozorců, kteří jsou na frontě, jen vrchní 

dozor a vyšetřování vedou muži, členové SS a SA.“ 

                                                 
605 Dokument č. 514, KPR, J. Smutný, XI/151 – 152; opis, strojopis. In: Dokumenty z historie české 

politiky 1939 – 1943 (II). Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její 

vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů. K vydání připravily Libuše Otáhalová, 

Milada Červinková. Praha: Academia, 1966. S. 718. 21-046-066. 
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Příloha č. 4 

Tendenční dobový článek z novin Zteč.606 

 

PRACOVALI JSME v ŘÍŠI 

Stanislav Rozkopal 

 Když jsme se na společné poradě na Medlově přihlásili 

dobrovolné k pracovnímu nasazeni v Říši, nikdo s nás nevěřil, že naše tužba bude tak 

brzo splněna. Než jsme se nadáli, nadešla očekávaná chvíle, a tak 10. ledna o půlnoci 

jsme opustili Prahu. Byla tmavá noc, takže jsme mnoho z kraje, kterým jsme projížděli, 

neuviděli. Projeli jsme Drážďany a v 9 hodin ráno jsme vystoupili na nádraží v Berlíně. 

 Při prohlídce Berlína jsme poznali, jak nesmyslné a naivní jsou řeči našich 

šeptalů, tvrdící, že nepřítel bombarduje v Říši jen objekty pro válku důležité. — Viděli 

jsme všechnu tu zkázu, kterou mohli způsobit jen barbaři a potomci Hunů, kterým 

nezáleží na kulturních památkách a kterým kamenní svědkové tisícileté kultury neříkají 

zhola ničeho. 

 Kamkoliv jsme přišli, všude se nám naskytl tentýž obraz: Zničené obytné domy, 

zámečky, parky, nemocnice, kostely a to všude tam, kde široko daleko nebylo ani stopy 

po nějakých vojenských zařízeních. Ačkoliv na střechách nemocnic daleko svítily 

červené kříže, neušly tyto budovy zkáze, zatím co továrny nebyly ani trochu poškozeny. 

 Na základě svých zkušeností z cesty Říší prohlašuji: Lid zde pracuje ze všech 

sil a to je přímo výsměch nepřátelskému světu, který tvrdí, že německý národ je již syt 

této války, že v Říši se rozmáhá nedostatek a bída, že se Německo vnitřně hroutí. Každý, 

kdo tomu věří, je nejen nepřítelem německého a našeho národa, ale i bláznem, který 

nevidí nebo nechce vidět skutečnost. A ať už jsme mluvili v Berlíně se šoférem, 

nebo v Duisburgu s důlním dělníkem, ať v Mannes- mannových železárnách s ředitelem, 

nebo se skladníkem, každý zde poctivě pracuje, bez reptání a naříkání, v pevné víře ve 

svého Vůdce a konečné vítězství Říše. Je přímo obdivuhodné, s jakou jsme se zde 

setkávali obdivuhodnou organisací, s jakým pořádkem a disciplinovaností. Zvláště 

Hitlerova mládež, která nás přirozeně nejvíce zajímala, je tak pevná a rozhodná ve svém 

počínání, že nemá příkladu na světě. V domech, ve kterých se sdružuje, panuje takový 

pořádek a disciplína, se každé ráno na pouhé zapísknutí stojí rázem tito patnácti- až 

sedmnáctiletí chlapci připraveni v jednom šiku k odchodu do továren za prací. Pracují 

všichni plných devět hodin a pracují s chutí, radostí, se zpěvem, od brzkého rána do 

pozdního večera a to bez sebemenšího strachu z nepřátelských náletů. Jsou tak 

tvrdí a odhodlaní na všechno, že kdyby jim to představení dovolili, utekli by všichni 

přímo na frontu. 

 Bydleli jsme v Domově mládeže v Duisburgu, kde jsme se měli — to říkám 

poctivě, podle pravdy, nikoli snad z propagačních důvodů — tak dobře, že jsme ani 

všechno nesnědli. Naši mladí hostitelé byli prostě skvělí. Seděli s námi při snídani, 

obědě i večeři, vždy v družné zábavě a vzájemné si s námi kamarádsky svěřovali svoje 

zážitky a zkušenosti. 

                                                 
606 Zteč – Časopis české mládeže. Vydavatel Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. 

Ročník III., č. 5, 2. března 1944. 
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 A teď vám povím, jak jsme byli všude přijati. Na ulicích všech měst jsme budili 

velkou pozornost v nových stejnokrojích Kuratoria, byli jsme nesčíslněkrát 

zastavováni a rozhovory, které se týkaly společné práce, byly vedeny v tak srdečném 

tónu, že jsme sami byli překvapeni takovou upřímností. Všichni nám ze srdce přáli 

mnoho zdaru českému národu při výstavbě a práci pro novou Evropu. Já vím, že 

jsou u nás lidé, kteří by nevěřili. Vím, že je i mnoho těch, kteří se na naši 

práci v Kuratoriu dívají s despektem a prohlašují, že v případě vítězství by s námi 

Němci stejně se všemi zatočili. Není snad ani třeba připomínat, jak tyto prognosy jsou 

bláhové a také nebezpečné. Každý takový šuškal, by měl dostat řádně na pamětnou, aby 

si podobné řeči po druhé jak se patří, rozmyslil... 

 Všude o nás pečovali s přátelstvím, upřímností, ochotou, které jsme vskutku 

nečekali. Ať už to bylo při prohlídce dolů s kamarády v době plného obsazení, nebo se 

to týká včas připravených šatů, kahance, průvodců, zastaveni práce na těžních věžích na 

určitou chvíli, odborných výkladů o všem, co souvisí s těžbou, uvolnění elektrické důlní 

dráhy, sjezdu do 770 m pod zemí, připravené koupele, piva, občerstvení, nebo jiných 

věcí, bylo pro nás připraveno s takovou pečlivostí, že jsme tím byli dokonce tak 

trochu i dojati. 

 Při nastoupení práce v železárnách – jedněch z největších na světě, dostavil se 

mezi nás major podniku, nechal pro nás připravit pracovní šaty a pracovní 

boty a provedl nás nejprve dílnou učňů, kde jsme viděli, jak se vychovává od samých 

začátků pořádný a pracovitý německý dělník. Od kovářského perlíku přes svařování 

zámečnické, klempířské práce až k soustruhům. Tam jsme mohli na vlastní oči spatřit 

účelně prováděnou dělbu práce, plánovitě rozvrhnutou. Viděli jsme, co se musí naučit 

chlapec v prvním roce učení, co pak v druhém a třecím a spatřili jsme i práci, kterou 

musí učeň ovládat, chce-li být správně vyučen. Od zámečnického sekáčku až po pilku na 

kov. 

 Po celou dobu učení žije ve svorné pospolitosti německé mládeže. Jedině z ní 

pramení ta obrovská průraznost a sebejistota, jež jsou vlastnostmi každého mladého 

Němce. Vyučený hoch vchází do života již jako celý člověk, zná nejen dokonale svůj 

obor, ale získal si i pevný postoj k životu, přímý charakter a politickou zralost. Nemusil 

být při tom některým i vedoucích Hitlerovy mládeže, aby se přes to naučil 

kázni a obětavosti a dovedl nejen poslouchat, ale také jiné vést. Ale ani děvčata nechtějí 

dopustit, aby ve svých vlastnostech byla chlapci předstihnuta. Bok po boku odhodlaně 

pracují a jejich zpěv zní všude. 

 Byli jsme pozváni, jako zástupci české mládeže, na sraz Hitlerovy 

mládeže v Duisburfu. — Zde jsme se sami nejlépe přesvědčili, jak tato mládež 

pracuje a žije pro německé vítězství. Na tento sraz se dostavili vedoucí, 

chlapci i dívky z celého Duisburfu a hoši, kteří jsou na frontě jako dobrovolnici. Jsou to 

zejména námořníci, vojáci protiletecké zbraně a policie. Na prsou těchto chlapců i dívek 

se skvějí vyznamenání za jejich osobni nasazeni během teroristických náletů. Jaká to 

musí být radost být nositelem podobných vyznamenání! 

 Na srazu jsme viděli nejlépe, jak se tady rozhodně jedná a jak rychle se plní 

všechny rozkazy. Žádné dlouhé řeči. Krátký projev a splnění vytčeného úkolu se rozumí 

samo sebou. Sraz navštívil i Gebietsleiter, který plamennými slovy zdůraznil nutnost 
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doslovného plnění všech úkolů a povinností až do těch nejzazších důsledků. Opět 

doklad, jak celá Říše pevně a fanaticky věří ve své vítězství. Naši delegaci přivítal 

upřímnými slovy a s povděkem přijal skutečnost, že jsou to právě Češi, kteří mají první 

příležitost přesvědčit se o vnitřní práci Hitlerovy mládeže na území Říše. Přál české 

mládeži a národu nejkrásnější budoucnost v rámci Říše. 

 Zrovna tak upřímně, jako zde, byli jsme přijati i ředitelem závodů, což bylo 

dalším naším vyznamenáním, jako zástupců české mládeže. Jeho slova to jasně říkají: 

„Vítám váš a přeji vám, abyste nasbírali pro svoji domovinu všechny dojmy, které u nás 

získáte. Jste našimi milými a vítanými hosty. Prohlédněte si pozorně naše továrny, jste 

prvními Čechy, kterým je to dovoleno.“ Zdá se vám to snad málo? Myslím, že je to něco, 

nad čím obzvláště naši šeptalové budou kroutit hlavou. Jen ať přijdou za námi a rádi 

si s nimi o i všem tom ještě podrobněji promluvíme. To, co jsme v Říši viděli, tak, jak 

se s nimi jednalo a mluvilo, jak jsme byli všude vítáni, jak jsme byli přijati, to je to 

pravé české bratrství s velkým národem německým, to je to, čemu u nás nevěřící 

Tomášové nemohou uvěřit a co také nemohou pochopit. Němci nám porozuměli a my jim 

jsme za to vděčni. Němečtí kamarádi nechtějí od nás nic více, než to, 

abychom v klidu a pořádku pracovali v zázemí pro vítězství německých 

zbrani a tím i pro blaho našeho národa. Kdo tomu nechce rozumět a kdo to nedovede 

pochopit, ten by měl být poslán za prací do Říše. Ne z trestu, ale proto, aby 

uviděl a uslyšel na vlastní oči a uši to, o čem jsem zde mluvil a aby se pak vrátil do 

vlasti vyléčen a s větším smyslem pro skutečnost. 

 V ulicích jsme potkali skupinu české pořádkové policie, která prodělala velký 

počet náletů na tato města. Snad vám i tito hoši povědí něco, až se vrátí domů, o tvrdosti 

německého člověka, o jeho nezlomné víře a o jeho nadšení, s jakým koná všechny 

své i ty nejtvrdší povinnosti.“ 
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Příloha č. 5 

Ukázka směrnice pro pracovní nasazení, 1944.607 

 

Arbeitseinsatz der Lagerinsassen. 

A. Arbeitsplan. 

1. Die Lagerinsassen sind in erster Linie für folgende Arbeiten zu verwenden: Bau und 

Instandsetzung von Straßen, Eisenbahnen und Wasserwegen, Erdarbeiten Art, 

Förderung von Kohle und Erzen sowie Steinbrucharbeiten und land- und 

forstwirtschaftliche Arbeiten schwererer Art. 

2. Vor jedem Arbeitseinsatz hat der Lagerkommandant mit dem betreffenden 

Unternehmer Art und Umfang der Arbeiten und die Verteilung der Lagerinsassen auf die 

einzelnen Arbeitsabschnitte unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten abzusprechen. 

3. Während der Durchführung der Arbeiten sind zwischen dem Lagerkommandanten 

und dem betreffenden Unternehmer Besprechungen nach Bedarf abzuhalten, wobei die 

gegenseitigen Wünsche und Erfahrungen auszutauschen sind. 

 

B. Arbeitsvertrag. 

1. Die Beistellung der Lagerinsassen erfolgt durch einen Arbeitsvertrag, der zwischen 

dem Protektorat Böhmen und Mähren, vertreten durch den Lagerkommandanten 

einerseits, und dem Unternehmer andererseits abgeschlossen wird. 

Der Arbeitsvertrag hat festzustellen, daß die Lagerinsassen vom 

Lagerkommandanten sozialversichert und gegen Unfälle wie freie Arbeiter 

versichert sind. 

2. Mit dem Unternehmer ist tunlichst die Beistellung von Arbeitsbekleidung zu 

vereinbaren. 

3. Die Arbeitsverträge sind in dreifacher Ausfertigung dem 

Generalkommandanten der Nichtuniformierten Protektoratspolizei zur 

Genehmigung vorzulegen. 

 

C. Vermerke über die ausgeführten Arbeiten. 

1. Die Kommandanten der Arbeitsgruppen haben täglich im Arbeitsvermerk  die von 

Anlage jedem Lagerinsassen tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden einzutragen. 

Dieser Vermerk hat als Grundlage für die Zusammenstellung und Führung der 

Arbeitsbelohnungsliste nach der DA für Arbeitserziehungslager, Abschnitt XVII, zu 

dienen. Der Lagerkommandant hat sich von der richtigen Führung der 

Arbeitsvermerke womöglich “täglich zu überzeugen. Der Arbeitsvermerk ist jeweils 

am Monatsletzten abzuschließen. Seine Richtigkeit hat der Lagerkommandant auf der. 

Vorderseite zu bestätigen. 

2. Für die vom Lager getrennt untergebrachten Arbeitsgruppen hat deren Kommandant 
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den Arbeitsausweis zu führen. Am Ende eines jeden Monats bzw. bei der Rückkehr der 

Arbeitsgruppe ist der Arbeitsausweis dem Lagerkommandanten vorzulegen. 

3. Über den Arbeitseinsatz aller Lagerinsassen hat der Lagerkommandant eine Übersicht 

zu führen. Abschrift hiervon ist jeweils dem Generalkommandanten der 

Nichtuniformierten Protektoratspolizei bis zum 3. des folgenden Monats vorzulegen. 

 

D. Fachkontrolle. 

1. Die fachliche (technische) Leitung der Arbeiten hat der Unternehmer inne. 

2. Den Arbeitsanweisungen des Unternehmers bzw. seiner Vertreter (Bauführer, 

Vorarbeiter u. ä.) haben die Bewachungsordnung und die Lagerinsassen 

nachzukommen. Anderseits haben die Aufsichtskräfte der Unternehmer allen 

Anordnungen der Lagerkommandanten oder der Kommandanten der Arbeitsgruppen 

zur Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung zu entsprechen. 

3. Der Unternehmer ist für die Organisation der Arbeit, ihre fachlich richtige und 

kräftesparende. 

Durchführung und für ihre rechtzeitige Beendigung verantwortlich. Er haftet auch für 

die Einhaltung aller baupolizeilichen und sonstigen Vorschriften sowie für die 

erforderliche Betriebssicherheit. 

 

E. Beistellung der Baustoffe und der Arbeitsgeräte. 

Baustoffe und Arbeitsgeräte hat der Unternehmer beizustellen. 
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Příloha č. 6 

Vzorová smlouva o hromadných pracovních smlouvách.608 

 

Arbeitsvertrag. 

Zwischen dem Protektorat Böhmen und Mähren, vertreten durch den Kommandanten, 

des Arbeitserziehungslagers …...................... einerseits und dem …........................ (in 

folgendem „Unternehmer“ genannt) andererseits wird nachstehender Arbeitsvertrag 

abgeschlossen. 

 

§ 1 (Allgemeines). 

(1) Zur Arbeitsleistung auf den Arbeitsstellen des Unternehmers werden diesem 

Lagerinsassen aus dem Arbeitserziehungslager ….................... (in folgendem 

„Lager“ genannt) als Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. 

(2) Die Zuweisung der Lagerinsassen erfolgt durch den Lagerkommandanten. 

(3) Die Lagerinsassen werden mit folgenden Arbeiten beschäftigt: 

 

§ 2 (Arbeitseinsatz). 

(1) Der Unternehmer übernimmt die Verpflichtung, die zugeteilten Lagerinsassen 

getrennt von den freien Arbeitskräften einzusetzen. 

(2) Die Lagerinsassen sind möglichst in einer Arbeitsgruppe und an einem Arbeitsort zu 

beschäftigen. 

 

§ 3 (Vorarbeiter). 

(1) Die fachliche (technische) Leitung der Arbeiten hat der Unternehmer bzw. die von 

ihm betrauten Personen inne. Den Arbeitsanweisungen des Unternehmers bzw. seiner 

Vertreter (Bauführer, Vorarbeiter) haben die Bewachungsorgane Und die Lagerinsassen 

nachzukommen. 

(2) Der Unternehmer ist für die Organisation der Arbeit, ihre fachlich-richtige und 

kräftesparende Durchführung und für ihre rechtzeitige Beendigung verantwortlich. Er 

haftet auch für die Einhaltung aller gesetzlichen, baupolizeilichen und sonstigen 

Vorschriften sowie für die erforderliche Betriebssicherheit. 

 

§ 4 (Bewachungsmannschaft). 

(1) Die Lagerinsassen werden bei der Arbeit in einzelnen Arbeitsgruppen, die unter 

Aufsicht und Bewachung stehen, zusammengefaßt. Die Bewachungsmannschaft 

untersteht dem Lagerkommandanten. 

(2) Die Aufsichtskräfte des Unternehmers haben allen Anordnungen des 

Lagerkommandanten oder der Kommandanten der Arbeitsgruppen, die der 

Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung dienen, zu entsprechen. 

 

§ 5 (Lohn). 
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(1) Zu Beginn eines jeden Arbeitstages wird von den Aufsichtskräften des 

Unternehmers im Einvernehmen mit den Kommandanten der Arbeitsgruppen Art und 

Umfang für die von den Lagerinsassen in der festgelegten Arbeitszeit zu leistende 

Arbeit .bestimmt. Die tägliche Arbeitszeit soll in der Regel mindestens 10 Stunden 

betragen. 

(2) Der Unternehmer zahlt für die festgelegte Arbeitszeit den Tariflohn nach geltenden 

Loh, Sätzen zuzüglich des auf ihn entfallenden Teiles des Versicherungsbeitrages. Der 

Stundenlohn beträgt demnach k ….................. 

(3) Das Lager hat einen Arbeitsausweis zu führen, in dem täglich die Zahl der 

eingesetzten Lagerinsassen und die durch sie geleisteten Arbeitsstunden verzeichnet 

werden. Eine Ausfertigung des Arbeitsausweises ist dem Unternehmer allmonatlich mit 

Abrechnung für die geleistete Arbeit und einem Erlagschein zu übergeben. 

(4) Die berechnete Vergütung ist binnen 14 Tagen auf das Postscheckkonto Nr. 37.792 * 

81 des Ministeriums des Innern einzuzahlen, anderenfalls Verzugszinsen von 5. v. H. 

hinzugerechnet und die zugewiesenen Arbeitskräfte bis zur Bezahlung der Rechnung 

abgezogen werden, 

 

§ 6 (Arbeitskleidung). 

(1) Die Arbeitskleidung und Beschuhung der Lagerinsassen wird vom Unternehmer für 

ein Entgelt 

von K........... pro Tag und Lagerinsassen beigestellt. 

(2) Das Entgelt hierfür wird dem Unternehmer von der Lagerverwaltung monatlich im 

nachhinein ersetzt. 

 

§ 7 (Verpflegung). 

(1) Die Verpflegung der Lagerinsassen erfolgt durch den Unternehmer zum Satze 

von k …........... pro Tag und Lagerinsassen. 

(2) Die Verpflegskosten werden dem Unternehmer von der Lagerverwaltung monatlich 

im nachhinein ersetzt. 

 

§ 8 (Sozialversicherung und Heilfürsorge). 

(1) Der Versicherungsbeitrag für die Krankenversicherung der Lagerinsassen 

einschließlich des Beitrags zum Sondervermögen, für Arbeitslosenhilfe (§ 13 der Reg. 

VO. vom 19. 3. 1940, Slg. Nr. 101, über die Gewährung einer Arbeitslosenhilfe) und für 

die Invaliditäts- und Altersversicherung beträgt täglich je IC 1.80, zusammen k 3.60, 

und wird vom Lagerkommandanten bezahlt. 

(2) Werden die Lagerinsassen im Bergbau beschäftigt, so sind die Vorschriften über die 

Bruderladenversicherung anzuwenden. 

(3) Die Heilfürsorge wird den Lagerinsassen vom Lager gewährt. 

 

§ 9 (Unfallversicherung): 

Soweit die Lagerinsassen mit unfallversicherungspflichtigen Arbeiten beschäftigt 

werden, sind sie gegen Unfall nach den allgemeinen Vorschriften des Gesetzes vom 28. 

Dezember 1887, RGBL Nr. 1 vom Jahre 1888, betreffend die Unfallversicherung der 
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Arbeiter in der Fassung der ergänzenden und abändernden Rechtsvorschriften, durch 

den Unternehmer zu versichern. 

 

§ 10 (Vertragsdauer). 

(1) Der Arbeitsvertrag gilt ab ................ auf unbestimmte Zeit. Er kann sowohl vom 

Lagerkommandanten als auch von dem Unternehmer mit …............. Frist jeweils 

zum ............ und...................... gekündigt werden. 

(2) Der Vertrag wird mit sofortiger Wirkung hinfällig, falls von einer dem 

Lagerkommandanten übergeordneten Stelle die Auflösung des Arbeitserziehungslagers 

angeordnet wird. 

 

§ 11 (Vereinbarter Gerichtsstand). 

Für etwaige Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben sollten, ist das Gericht 

am Sitz der betreffenden Finanzprokuratur zuständig. 

 

§ 12(Ausfertigungen). 

Der Vertrag ist dreifach ausgefertigt. Ein Stück erhält der Lagerkommandant, ein Stück 

der Unternehmer und ein Stück Generalkommandant der Nichtuniformierten 

Protektoratspolizei. Die Kosten des Vertrages tragen beide Vertragsschließenden je zur 

Hälfte. 

 

…......................................, am ….............................194... 
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Příloha č. 7 

Ukázka činnosti vyšetřovací komise mimořádného lidového soudu ve Znojmě, červenec 

1945.609 

 

 

Fryšava, dne 28. července 1945. 

Stanice SNB ve Fryšavě, okres Znojmo. 

K čís. Zat. 2/45 

Věc:  K. J. a K. H. z Fryštavy, 

 doplnění trest. Oznámení. Odpověď k čís. Vs 127/3/45, ze dne 24. 7. 1945. 

 

K r a j s k ý  s o u d 

– Vyšetřující komise mimořádného lidového soudu ve Z n o j m ě.  

 

 Oznamuji, že manželé J. a H. K. – prvý posledně správec velkostatku ve 

Frysavě, okres Znojmo, byli známi ve Fryšavě jako propagátoři nacismu tím způsobem, 

že jako členi strany NSDAP byli často účastni na schůzích této strany 

pořádaných v místním hostinci. Na zaměstnance velkostatku a to polské, 

ukrajinské a české .národnosti, kteří byli v té době ve Fryšavě přítomni, nepůsobili snad 

jako nacisté nějakými teroristickými činy přímo, nýbrž pouze jejich činností ve straně 

NSDAP měli tito zaměstnanci před nimi obavu, aby nebyli pro nějaký protiněmecký 

výrok manžely K. Udáni. 

 Zaměstnanci velkostatku polské a ukrajinské národnosti 

odejeli z Fryšavy v polovině měsíce května 1945 do svých domovů a proto nemohli 

býti o podrobnostech činnosti správce K. vyslechnuti. Jak bylo nyní šetřením zjištěno, 

nadával správec K. těmto dělníkům při práci častěji – „Kurvo, svině ruská neumíš nic 

pořádně dělat“. 

 Dále oznamuji, že býv. správec velkostatku J. K. a jeho manželka H. K., 

působili u velkostatku ve Fryšavě pouze asi 6 měsíců, tj. od měsíce října 1944. Manželé 

K. přišli tehdy do Fryšavy z Jaroslavic, kde byl J. K. zaměstnán jako vrchní správce 

velkostatku a jeho manželka H. K. měla vyučovati na tamní německé škole jako 

učitelka. 

 Stanice SNB v Jaroslavicích byla dožádána o vyšetření činnosti manželů K. po 

dobu jejich pobytu v Jaroslavicích a výsledek šetření bude touto stanicí tamnímu úřadu 

podán přímo. 

 

Velitel stanice SNB. 

Vrch. strážm. P. 

                                                 
609 SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Vyšetřovací komise ONV a trestní nalézací komise, spis Vs 6012/47. Jména 

zúčastněných osob zkrácena na iniciály. 
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Příloha č. 8 

Ukázka činnosti vyšetřovací komise ONV ve Znojmě, říjen 1945.610 

 

 

Ředitelství národní bezpečnosti 

ve Znojmě 

Ve Znojmě 29. 10. 1945. 

Čís.: 1284/Stb. 1945. 

Vyšetřující komisi ONV ve   z n o j m ě. 

Věc:  O. B., členství v NSDAP a NSKK– . 

Přílohy: 7 

V a z b a 

 

 O. B., nar. 10. 3. 1893 v Domstadtu okr. Štenberg, nar. německé, řím. kat. 

ženatý, otec 1ho dítka, lesní inženýr, posledně bytem Znojmo, Rašínova 37. 

 Jmenovaný byl členem NSDAP a NSKK odkud byl pro odsouzení Landgerichtu 

do vězení na dobu 4 měsíců vyloučen. B. byl v té době zaměstnán jako úředník 

Arbeitsamtu ve Znojmě. Dle připojených protokolů a provedeného šetření pomáhal 

B. v době okupace českým lidem bydlících ve Znojmě a svého vlivu jako úředník 

pracovního úřadu používal k sabotáži říšskoněmeckých nařízení o totálním nasazení do 

práce. 

 Shora uvedené jednání nelze přičísti jeho protinacistickému smýšlení, jelikož 

toto činil vždy za úplatu, která byla úměrná finančním prostředkům žadatele. B. je t.č. 

přidělen na práci v Šumvaldě. 

Vav. 

Ředitel NB v. z. 

 

P r o t o k o l 

sepsaný dne 17. 10. 1945 u zdejšího úřadu s A. M., nar. Dne 27. 11. 1892 ve Znojmě, 

národnosti české, majetný, obuvnický mistr, řím. kat. ženatý, otec 3 dětí, syn A. a T. 

roz. S., čte a píše, údajně zachovalý, bytem ve Znojmě, Zámečnická ul. č. 11, který byl 

napomenut, aby vypovídal popravdě udává: 

 B. znám jako úředníka pracovního úřadu. V době kdy bylo totální nasazení, byli 

moji tři synové nuceni též tuto povinnost nastoupiti. Dozvěděl jsem se, že toto 

nasazování provádí B., kterého jsem vyhledal a žádal jsem jej by mého syna A., který 

měl býti zasazen k Organsation Todt, zasadil někde poblíž Znojma. Tento též byl 

přičiněním B. zasazen v Teinwaldu. Totéž se opakoval s mým druhým synem J. a O. 

 Více nemám k věci co podotknout! 

 Přečteno a podepsáno. 

                                                 
610 SOkA Znojmo, Z/ONV-II, Vyšetřovací komise ONV a trestní nalézací komise, spis Vs 5995/47. Jména 

zúčastněných osob zkrácena na iniciály. 



163 

 

Příloha č. 9 

Článek z časopisu OBZORY, reagující na odsun německého obyvatelstva, 1945.611 

 

NÁMITKY PROTI ODSUNU 

 Slyšíme často stížnosti na americké vojáky, že prý nadržují Němcům, že nemají 

pochopeni pro utrpení českých lidi pod šestiletým útlakem, že Angličané 

brání v odsunu a že brání i české odplatě a trestu proti provinivším se zhovadilým 

Němcům. Podle starého přísloví audiatur et altera pars povězme si upřímně, jaké 

výhrady mají zase američtí vojáci nebo angličtí pozorovatelé proti některým způsobům 

odsunu Němců nebo jejich pracovního využití. Všichni souhlasí s tím, že spolužití 

Čechů s Němci je vyloučeno a že odsun je nutný. Ale souhlasíce v zásadě, mají zhruba 

tyto námitky proti způsobu odsunu: „My, Američané, jsme šli do války, aby už nikde na 

světě nebyly ani Buchenwaldy, ani japonské mučírny. Nešli jsme do války proto, aby 

Češi, třeba ve spravedlivém hněvu, dělali nové Buchenwaldy.“ a k tomu podle povahy 

tohoto či onoho pozorovatele jsou připojovány další dodatky. Jeden upozorňuje na to, že 

zbytečně tvrdé zacházeni s Němci zbaví Československo sice těch Němců, kteří při tom 

zahynou, ale celý problém tím zdaleka nebude řešen. Naopak: vlast humanismu a země 

Masarykova ztratí mnohého přítele a zastánce ve světě. Jiný zase upozorňuje na to, že ti 

američtí vojáci, kteří s nelibostí pozorují vysoké procento úmrtnosti v německých 

pracovních táborech, vedených Československými orgány, jsou obyčejní američtí 

chlapci, kteří brzy vysvléknou uniformy a budou novináři, inženýry a zejména 

dovozci a vývozci, kteří se možná dostanou do obchodního styku s Československem. 

Nebudou nám příznivě nakloněni. Jiní zase tvrdí, že oni čeští mladíci, kteří dovedou ubít 

německého neduživce k smrti, nečiní tak ze spravedlivého hněvu, ze msty nebo jako 

spravedlivou, třeba krutou odplatu, nýbrž proto, že nevědomky nasákli nacismem a jeho 

kultem sadismu. Tvrdí pak, že naši lidé, kteří prožili německý koncentrák, chovají 

se k vězněným Němcům sice tvrdě, ale ne sadisticky, zatím co mladíci, kteří byli ještě 

nedávno v Kuratoriu, chovají se skoro gestapácky. 

 V těchto amerických kritikách je zajisté kus zbytečné útlocitnosti, ale také jistě 

kus pravdy, zejména pokud jde o ty mladičké strážce a ozbrojené výrostky. Nicméně 

každá česká tvrdost vůči Němcům, která je pranepatrným dílem našeho utrpení pod 

německým útlakem, jeví se jen jako dodatečný argument k tomu, aby konečně Amerika, 

Rusko a Anglie nezůstávaly pouze na souhlasu se  z á s a d o u  odsunu, ale začaly se 

starat též o jeho provedení, organisovanou, lidskou formou. Víme, že dobře 

organisovaná forma odsunu je nejrychlejší. A nám jde 

především o rychlost a důkladnost odsunu. Nikoli o to, aby třeba spráskaný 

Němec u nás dále přebýval. 

 To měl jistě též na mysli předseda vlády, když za své návštěvy v Londýně 

zdůraznil, že čsl. vláda v souhlase s rozhodnutím postupimské konference připravila 

návrh na spořádanou a lidskou evakuaci německého obyvatelstva z ČSR. 

 

                                                 
611 Redakční článek. Námitky proti odsunu. Obzory, Týdeník pro politiku a kulturu 1945, ročník I, č. 4, 

1945. S. 52. 
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Příloha č. 10 

Tábory s více než 1.000 příslušníků ve 2. polovině srpna – do začátku září 1945.612 

 

Místo (tábor): Okres: Počet 

soustředěnýc

h: 

Z toho 

Němců: 

Z toho 

ostatních 

národností

: 

V Čechách: 

IaST Týnice u Kounic Český Brod 1.680 1.634 46 

Žatec (tábory č. I-IV) Žatec 7.303 7.300 3 

IT Postoloprty Žatec 1.134 1.134 - 

ZT České Budějovice Čes. Budějovice 3.000 2.565 435 

IT Kladno-Dubí Kladno 2.643 2.448 195 

IT Nový Bydžov Nový Bydžov 1.273 1.200 73 

Mariánské Lázně Mar. Lázně 1.400 1.400 - 

Vojenský a zajatecký 

tábor Motol I a II 

Velká Praha 1.840 1.477 363 

IT Praha-Modřany Velká Praha 1.136 686 450 

IaPT Záluží č. 27 Most 1.936 1.926 10 

IaPT Záluží č. 28 Most 1.696 1.677 19 

Ubytovací tábor Záluží č. 

31/32 

Most 1.745 1.722 23 

IT Ústí nad Labem-

Skřivánské pole 

Ústí nad Labem 2.346 2.346 - 

IaST Cheb/kasárna Cheb 1.156 1.156 - 

V Moravskoslezské zemi: 

ST Olomouc-Nové 

Hodolany 

Olomouc-město 2.384 

KaPT Znojmo Znojmo 1.542 

PaIT Suchdol Nový Jičín 1.741 

PT Opava-město Opava-město 2.948 

IaST Krnov-Opavská ul. Krnov 5.608 

ST Krnov-Cvilín Krnov 1.417 

PT Brno-Maloměřice Brno-město 2.237 

PaIT Brno-Malá 

Klajdovka 

Brno-město 1.503 

                                                 
612 STANĚK, Tomáš. TÁBORY v ČESKÝCH ZEMÍCH 1945 – 1948. 1. vyd. Opava: Tilia, 1996. S. 54 – 

55. ISBN 80-902075-3-7. 
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Příloha č. 11 

Ukázky přidělování německých pracovních sil.613 

 

Internační středisko Malá Klajdovka 

Hospodářská správa v Brně-Židenicích 

Čís. jedn.: 666/46. 

Věc: Pracovní síly. 

Brno, dne 23. července 1946. 

P.T. Ústředí pracovních středisek,  B r n o. 

 Sdělujeme Vám, že de 22. t. m. z nařízení zemského velitele intern. středisek p. 

vrch. strážm. N. bylo přiděleno: 

 10 mužských pracovních sil fy. „Moragro“, Brno-Komárov. 

Tyto dochází denně do práce a pracují od 6 hod. ranní do 12 hod. polední a od 1/2 13. 

hod. odp. do 16 hod. Račte uvedené firmě sděliti, jakou denní mzdu budete za tyto 

osoby požadovati. 

 

Správce intern. střediska 

 

 

Brno, dne 6. března 1946. 

P o t v r z e n í . 

 Pracovní středisko Němců Malá Klajdovka v Židenicích potvrzuje tímto, že dne 

21. července 1945 přidělilo na práci kovářskému mistru J. P., bytem Brno-Juliánov, 

Havlíčkova ul. Čís. 3 Němce, J. K., vyučeného kováře, nar. 3. 5. 1889. 

 K. než byl přidělen do uvedeného zaměstnání, byl lékařsky prohlédnut 

táborovým lékařem B. W., který ho uznal jen pro lehkou práci, jelikož zjistil, že tento 

jest postižen oboustrannou kýlou a uznal ho schopného jen pro lehčí práci. 

 Jelikož kovář P. Nutně někoho alespoň pro lehčí práci ve své kovářské dílně 

potřeboval, byl mu K. Pro tuto lehčí práci přidělen. 

Velitel střediska v likvidaci:  

 

 

Velitelství 3. oblasti, stavební ředitelství 

Správě koncentračního táboru v  B r n ě , Maloměřicích. 

Brno, 26. července 1945 

 Potvrzuji, že potřebuji pro nutné a neodkladné práce, aby Němec P. Zůstal zde 

na velitelství 3. oblasti po dobu asi 3 dnů. Stravování a ubytování jest zařízeno. 

Zástupce voj. staveb. Ředitele: 

 

 

Posádkové velitelství Brno. 

Čj. 2195/1945.4 

Věc: Pracovní síly – přidělení. 

Brno, 27. července 1945. 

Velitelství internačního tábora 

                                                 
613 AMB – Brno, B-1/42, Národní výbor města Brna. Ústředí pracovních středisek. Karton č. 15, inv. č. 

59. 
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Maloměřice – Borky. 

 Prosím o přidělení 4 ženských pracovních sil (inter. Němky) k úklidu kanceláří, 

chodeb, schodiště atd., do budovy posádkového velitelství v Brně-Mozartova ul. č. 2, II. 

posch. 

 Pracovní doba od 7 do 11 hodin dopoledne a od 14 do 18 hodin odpoledne. 

(natrvalo?) 

 Nástup do práce by byl v pondělí dne 30/7 45. 

Posádkový velitel: plk. pěch. V. H. 

  

 

MINISTERSTVO OCHRANY PRÁCE a SOCIÁLNÍ PÉČE – REPATRIAČNÍ ODBOR 

STŘEDISKO BRNO 

BRNO 18. června 1945. 

Věc: 

Jednací číslo: Titl. 

  Správa internačního tábora, 

  K rukám pana správce, 

  Maloměřice. 

 

Žádáme důrazně, aby nám bylo každý den posíláno alespoň 20 mužů a 20 žen na těžké 

uklízecí a desinfekční práce. Pro tyto práce nemáme vůbec nikoho, hrozí při nich 

infekce, a nepošlete-li nám žádaný počet, vázne práce v našem podniku. Staráme 

se o lidi, kteří nejvíc trpěli německou persekucí, někteří z nich celých 6 roků, a proto 

máme především nárok na  s t á l é přidělení Němců k těmto pracím. 

Prosíme, nestěžujte nám naši práci a postarejte se o to, abychom nemusili každý den 

znova žádati o to, na co máme plný nárok. Děkujeme vám a poroučíme se 

s úctou  
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Příloha č. 12 

Odsunový příkaz.614 

 

Odsunový příkaz. 

Pan (paní) P. T., rok nar. 13. 9. 1913 

bytem v Brno-H. Heršpice, ulice St. osada 8 

 Sděluji Vám, že budete jako osoba německé státní příslušnosti odsunut(a) na 

území Německa. 

 Současně s Vámi budou odsunuty tyto osoby: 

 P. I., rok nar. 27. 11. 1936 

 P. G., rok nar. 29. 5. 1941 

 Vzhledem k tomu nařizuji Vám, abyste dne 11/5 1946 o 7 hod. byl(a) 

připraven(a) s uvedenými osobami a se zavazadly, která smíte vzíti s sebou dle dalších 

pokynů Komárov, pracovní tábor a tam očekával(a) odvoz do sběrného střediska. 

 Jeden dospělý člen rodiny se zúčastní úředního zapečetění Vašeho 

bytu a odevzdá úředním orgánům, které se na místo dostaví, všechny klíče. Potom 

budete dopraven(a) do sběrného střediska, kde budete podroben(a) lékařské prohlídce, 

proto dbejte tělesné čistoty. 

 

P o k y n y : 

 

ZAVAZADLO o váze 50 kg pro každou osobu: v zavazadle mějte jídelní misku, 

příbor, dva  ručníky, mýdlo, čisticí potřeby, dvě soupravy prádla, přikrývku 

(peřiny), nutné kuchyňské  nádobí a jiné potřebné věci. 

 Každé zavazadlo budiž zřetelně označeno jménem majitele a budiž 

přizpůsobeno tak, aby  mohlo býti snadno otevřeno za účelem kontroly obsahu. 

DOKLADY: Vezměte s sebou všechny své osobní doklady, jako křestní list, 

domovský list, dále  evidenční list a občanskou legitimaci (Kennkarte), kmenový 

list pro domácnost a lístky  na nevybrané potraviny a osvědčení o odhlášení ze 

zásobování. 

POTRAVINY: v zavazadle mějte potraviny nepodléhající zkáze na 7 dní. 

CENNÉ VĚCI: Ve zvláštním obalu s označením plným jménem a adresou majitele 

vezměte s sebou: 

 a) hotové peníze v Kčs nebo v jiných valutách, 

 b) vkladní knížky a cenné papíry, 

 c) cenné hodinky, fotopřístroje, psací stroje atd. 

 d) cenné kožisiny a cenné koberce. 

 Obsah balíčku sepište dvojmo, a tento seznam vložte do tohoto balíčku. 

 Dětem ve stáří do 3 let smíte vzíti s sebou dětský kočárek. 

 Neuposlechnutí tohoto nařízení o odsunu, zejména poškození, zničení, prodání 

                                                 
614 AMB – Brno, B-1/42, Národní výbor města Brna. Ústředí pracovních středisek. Karton č. 7, inv. č. 8. 
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nebo ukrytí zanechaného majetku, jakož i napomáhání takovému jednání bude přísně 

stíháno. 

Národní výbor zem. hlav. Města Brna: 

referent pro bezpečnost: 

M. v. r. 
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Příloha č. 13 

Sociální struktura osob zařazených osob do TNP (zobrazená v procentech).615 

 

Povolání Zařazení v roce 1949 

Leden - 

březen 

Duben - 

červen 

Červenec - 

září 

Říjen - 

prosinec 

V průměru 

dělníci 45,50 33,79 32,50 25,68 34,37 

řemeslníci 15,33 23,15 19,00 19,99 19,37 

živnostníci 14,64 12,02 10,40 12,69 12,44 

zemědělci 3,86 4,76 8,10 4,89 5,46 

svob. 

povolání 

1,88 2,32 1,00 4,88 2,59 

úředníci 10,34 10,34 12,37 17,36 12,59 

studující 1,53 4,14 6,00 2,29 3,49 

jiní 6,92 8,40 11,03 12,32 9,69 

 

Povolání Zařazení v roce 1950 

Leden - 

březen 

Duben - 

červen 

Červenec - 

září 

Říjen - 

prosinec 

V průměru 

dělníci 25,1 24,0 23,2 24,4 24,2 

řemeslníci 20,1 19,6 18,4 19,7 19,5 

živnostníci 14,6 15,9 13,9 15,5 15,0 

zemědělci 4,4 4,5 3,4 2,9 3,8 

svob. 

povolání 

15,7 13,4 18,0 13,7 17,2 

úředníci 2,8 1,9 2,2 2,5 2,4 

studující 4,4 5,8 6,5 8,5 6,2 

jiní 12,9 16,8 14,4 13,0 11,7 

                                                 
615 BORÁK, Mečislav; JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR (1948 – 1954). Opava: 

Nakladatelství Tilia/ Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 1996. S. 87. ISBN 80-902075-4-

5. 
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Příloha č. 14 

Ukázka přísunu pracovních sil do TNP kolem uhelných dolů.616 

 

SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ DOLY 

NÁRODNÍ PODNIK 

M o s t . 

V Mostě, dne 5. února 1949.  

VS/1 náb 477/I VI/Pa.  

Titl.     

Ústřední národní výbor,  

bezpečnostní referát,   

v  P r a z e .    

Věc: Přísun chovanců pro doly. 

 

Neustále trvající nedostatek pracovních sil v našich dolech nutí nás k tomu, abychom se 

Vás dotázali, jak vypadá situace v přísunu chovanců do táborů nucené práce dle zákona 

247 Sb. z 25. října 1948. 

Tábor č. 24 v Horním Jiřetíně /dříve tábor č.43/ který jsme zařídili na žádost 

ministerstva vnitra a který je vybaven potřebným personálem jak se strany našeho 

národního podniku, tak ministerstva vnitra, je připraven pro přijetí jakéhokoliv počtu 

chovanců. Taktéž okolní doly, které tyto síly budou zaměstnávati, očekávají již 

nedočkavě jejich nástup. 

Žádáme Vás proto, abyste nám sdělili, jak probíhá akce v současné době a jaké můžeme 

dle Vašeho názoru očekávati vyhlídky pro budoucnost. Tyto okolnosti potřebujeme 

znát s ohledem na obsazování dolů pracovními silami. 

V případě, že máte některé chovance, můžete tyto ihned eskortovati vlakem do 

železniční stanice Most, odkud budou dopraveni našimi vozidly na příslušný tábor 

č.24 v Hor. Jiřetíně. Prosíme Vás však, abyste nás předem o příjezdu informovali na 

číslo telefonu Most 3841, klapka 1479, abychom mohli přistavit vozy k jejich převozu. 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a jsme s hornickým pozdravem  

 

Z d a ř  B ů h !   

Severočeské hnědouhelné doly 

národní podnik  

                                                 
616 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/2, Fond Ministerstva vnútra – Správa TNP Praha, sign. Návrhy na 

zriadenie TNP (1948 – 1949). 
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Příloha č. 15 

Ukázka kontrolní činnosti MNB, 1950.617 

 

MINISTERSTVO NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 

č. 158/10 taj. 50.       V PRAZE dne 13. 10. 

1950. 

Správa Jáchymovských dolů,             Odbor 

archivní a spisové služby 

do rukou s. Ing. B.,              ZRUŠEN STUPEŇ UTAJENÍ 

(SVAZKU) 

P r a h a .                   dnem 1. 4. 1999, pokynem 

MV č. 6/1999. 

                        

S. Š. 

Věc: TNP Nikolaj a Plavno – nedostatky. 

 Na žádost s. K., bezpečnostního referenta ÚV.- KSČ, byla provedena 

prohlídka nově vybudovaných táborů nucených prací v Jáchymově a to tábora 

Plavno a tábora Nikolaj. Za ministerstvo národní bezpečnosti zúčastnil se této 

prohlídky s. škpt. J. 

 Při prohlídce bylo shledáno toto: 

 V obou táborech, které jsou / zvláště Plavno/, postaveny na vysokém vršku, 

kde je zvláště drsné počasí, jsou obytné budovy vystavěny normálním 

způsobem a nejsou uvnitř vyloženy heraklitem. Okna jsou jednoduchá s dvojitým 

sklem, takže větry silně profukují budovami. Při tom chovanci mají po 2 

přikrývkách, z nichž je většina velice chatrných. Bude nutno tyto chatrné přikrývky 

vyměniti, protože by se chovanci ani v noci nezahřáli. /Elektrické vedení třeba dát do 

předepsaných isolač. trubek/Kamna v těchto obytných místnostech nejsou 

zabezpečena vůči dřevěným stěnám, ochrannými plechy a při prohlídce bylo zjištěno, 

že dřevěné stěny byly od kamen silně rozpáleny. Hrozí tak nebezpečí vzniknutí ohně. 

Dále jest potřeba vybaviti všechny obytné budovy skříňkami na šatstvo. Chovanci 

jsou dnes nuceni rozvěšovati šatstvo po světnicích, což nepřidá jednak vzhledu 

ubytování, ale též výpary ze šatstva neposlouží zdraví chovanců. 

 Správa Jáchymovských dolů se žádá, aby vystavěla nějakou sušárnu na 

pracovní oděv, neb jak bylo na místě zjištěno, chovanci kteří šli na směnu, oblékali si 

pracovní oděv ještě mokrý z předchozího dne. Hrozí nebezpečí onemocnění celé řady 

chovanců, budou-li museti pracovati ve vlhkých oděvech. /Co nejdříve musí býti 

vybudováno skladiště na uhlí, neboť uhlí leží na haldách, neustálým deštěm by se 

úplně rozhasilo a při ztížené dopravě do tohoto tábora mohl se pak tábor v zimních 

měsících ocitnout bez topiva/Rovněž jest třeba vybudovati skladiště na brambory, aby 

byly v zimních měsících náležitě uskladněny a nepřišly namrznutím ke zkáze./ 

Koupelna jest rozestavena, rovněž tak vodovod, ale vzhledem k počasí jest nutno 

urychliti stavbu jak koupelny, tak i vodovodu, protože obojí jakmile nastanou mrazy, 

nebude moci býti postaveno./ Cesty v táboře i do tábora jsou v desolátním stavu. 

I tady se bude museti uspíšiti práce, aby další zásobování těchto táborů bylo zajištěno. 

                                                 
617 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/17, Fond Ministerstva vnútra. sign. Zápisy z kontrol 

prováděných v jednotlivých TNP (1949 – 1951). 
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Dřevitá vlna, kterou se vyplňují slamníky, leží na úplně volném prostranství vystavena 

dešti, takže se do ní natáhne vlhko a je nebezpečí, že bude-li v tomto stavu dávána do 

slamníků, že slamníky i s obsahem shnijí. Tábor Plavno, který stojí déle než měsíc, 

nebyl dosud navštíven táborovým lékařem dr. B. Je třeba učiniti zákrok u ONP, aby 

táborový lékař pravidelně aspoň 3 x týdně navštěvoval tábor Plavno. Chovanci si 

stěžovali, že po dobu 2 měsíců nedostali vůbec žádný plat ani nevědí, za co pracují. 

Žádají, aby jim byly dány na vědomi pracovní normy, aby věděli, jak jest jejich práce 

honorována. Kanceláře v táborech potřebují skříně na spisy, které velitelství a správa 

nemá vůbec kam uložiti a musí je nechati ležet na stolech. 

 Ministerstvo národní bezpečnosti, správa TNP, prosí, abyste zjištěné závady 

odstranili v době co nejkratší, aby nebylo nutno, až se důsledky závad v zimních 

měsících plně projeví, stáhnouti chovance s obou táborů a rozděliti je na jiná 

pracoviště. 
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Příloha č. 16 

Pracovní poznatky o fungování TNP, listopad 1949.618 

 

MINISTERSTVO VNITRA 

TÁBOR NUCENÉ PRÁCE 

Uherčice, pol. okr. Mor. Budějovice 

V Uherčicích, dne 25. listopadu 1949. 

Čís. jedn. 12 taj./49. 

Odbor archivní a spisové služby 

ZRUŠEN STUPEŇ UTAJENÍ (SVAZKU) 

dnem 1. 4. 1999, pokynem MV č. 6/1999 

S. Š. 

Ministerstvo vnitra – skupina I. – Správa TNP. 

P r a h a . 

K č. j. 107 taj./49-TNP/006 ze dne 13. 11. 1949. 

Věc: Zkušenosti a připomínky z TNP. 

 

 Zřízení táborů nucené práce plně odpovídá svému politicky i pracovně 

výchovnému účelu. Do dnešní doby však postrádáme v táborech osoby, pro které 

vlastně byly tyto tábory zbudovány, osoby politicky nespolehlivé, které 

nesouhlasí s lidově-demokratickým státním zřízením. 

 Doposud jsou do táborů ve velké většině zařazovány osoby se špatnou pracovní 

morálkou, v ženských táborech hlavně pro prostituci. Oproti tomu jest zde percentuelně 

velmi málo bývalých představitelů buržoasního života i našich měst a venkova 

/továrníků, statkářů, vesnických boháčů a i šovinistických měšťáků/, kteří jsou zřejmě 

největšími odpůrci našeho lidově-demokratického zřízení a ohrožují jej daleko více, než 

osoby s podlomenou pracovní morálkou, nebo osoby svedené kapitalistickým systémem 

do mravního bahna. Nesmíme zapomenout, že většina /v ženských táborech prostitutek/ 

pochází ze sociálně slabých rodin, vyssávaných býv. kapitalistickým systémem jak 

fysicky, tak i mravně. Takový člověk, který poznal kapitalistické methody, prošel 

bídou a utrpením hospodářských stagnací, chápe a dovede pochopit dnešní socialistický 

řád v daleko kratší době, než ten, který je v novém státním zřízení odstaven od svých 

bývalých mocenských posic. 

 Navrhuji proto, aby komisím byl dán ministerstvem vnitra pokyn, aby osoby, jež 

mají býti zařazeny do tábora jako političtí odpůrci a třídní nepřátelé, nebyli zařazováni 

toliko na dobu 3 měsíců, jak jest doposud komisemi praktikováno a to proto, že tato 

doba k převýchově zařazené osoby naprosto nedostačuje. Tyto osoby po zařazení do 

tábora snaží se sice podati co nejlepší pracovní výkon, chovají se přesně podle 

kázeňského řádu, ale to pouze proto, aby jim nemohla býti prodloužena doba zařazení. 

                                                 
618 ABSCR – Kanice u Brna, E-1/17, Fond Ministerstva vnútra. sign. Zápisy z kontrol 

prováděných v jednotlivých TNP (1949 – 1951). 
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Je samozřejmé, že velitel tábora musí býti zároveň psychologem, který si dovede najíti 

příležitost, mínění dotyčného přezkoušet a zjistit, zda doba strávená v táboře změnila 

alespoň částečně jeho politické smýšlení. 

 Pokud mnou samým bylo zjištěno, není možno za dobu třech měsíců takovéto 

osoby převychovat, jelikož tyto dovedou zakrývat svou pravou politickou linii. 

 Připravované roztřídění osob, zařazených do TNP podle druhu provinění bude 

míti dobré výsledky jak po stránce morálně, tak i pracovně a politicky výchovné. 

 Organisace táborů odpovídá. Jest ovšem na veliteli tábora, aby si dle místních 

poměrů organisaci přizpůsobil a neustrnul na liteře předpisu. 

 Nedostatky se projevují ve výstroji. Sklady zasílají táborům oděvní součástky, 

které není možno pro chovanky upotřebit a musí býti ihned po převzetí vyřazovány. Aby 

odpadlo zbytečné psaní protokolů o vyřazení, navrhuji, aby hlavní sklady před 

odesláním oděvní součástky prohlédly a nepotřebné vyřadily a odevzdaly do sběru. 

 Pokud se týče pracovních výkonů, jsou nejlepšími pracovnicemi v TNP pro 

ženy, bývalé prostitutky a také jejich chování je dobré. Nejhůře pracuji osoby, dodané 

do tábora z bývalých měšťáckých rodin pro špatnou pracovní morálku. 

 Výchova po stránce politické má dobré výsledky tam, kde jest jí věnována 

osvětovým referentem za spolupráce velitele tábora patřičná péče. 

 Konečně navrhuji, aby příslušníci strážních oddílů nebyli střídáni po třech 

měsících, jelikož při střídání klesne současně pracovní morálka chovanců. Příslušníci 

strážního oddílu potřebují delší čas k poznání povah zařazených osob, což se projevuje 

na pracovních výkonech a dokonce na chování. 

 Každý příslušník SNB si zajisté uvědomí, že doba delšího zařazená jest nutná 

pro úspěšné plnění převýchovy a bude plniti úkoly na něj kladené přesně a s plnou 

odpovědností k socialistické společnosti. 

 

Velitel tábora:   

por. K.    
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Příloha č. 17 

Směrnice o dovolených, propustkách a návštěvách rodinných příslušníků osob 

zařazených v TNP.619 

 

Ministerstvo vnitra 

č. 177 dův. 1949. 

V Praze dne 5. srpna 1949 – Důvěrné! 

Všem velitelům táborů nucené práce a zmocněncům min.vnitra, odd. BP/10, mjr. G. 

Brno a pplk. M. Ostrava min. vnitra, odd.BP/5, odboru BA a VB, pověřenectvu vnitra, 

odb. BK Bratislava, bezpečnostním referentům KNV v zemích 

českých a bezpečnostním referentům ONV v zemích českých. 

Dovolená, propustky a návštěvy rodinných příslušníků osobám zařazeným v TNP. 

Přílohy: 0 

 Ministerstvo vnitra povoluje dnem 12. srpna 1949 udílení propustek na 

neděle a svátky a krátkých dovolených podle níže uvedených disposic: 

 l/ propustky a dovolená jsou odměnou za vzorné chování v táboře a za vysokou 

pracovní morálku, nikoliv právním nárokem; 

 2/ po prvé mohou býti propustky udělovány teprve po tří měsíčním pobytu 

zařazené osoby v táboře, delší po uplynutí nejméně šesti týdnů; 

 3/ propustky mohou býti udělovány v jednom dnu nejvýše 20 % zařazených 

osob a to na neděle a svátky v době pracovního klidu; 

 4/ krátké dovolené /do tří dnů/ mohou býti povoleny ve všední -pracovní- dny 

jen v těchto případech: úmrtí, nebo smrtelné onemocnění v rodině nebo nejbližších 

pokrevních příbuzných, narození dítěte manželce, uzavření sňatku zařazené osoby, 

předvolání k úřadům a k soudům případně na jejich dožádání. Důvody v žádostech 

musí býti potvrzeny vedle lékařského posudku nebo vysvědčení také MNV a stanicí 

SNB; 

 5/ propustky a dovolené mohou býti uděleny zásadně jen osobám I. táborové 

třídy. Osobám II. nebo III. táborové třídy a těm, které byly zařazeny do tábora z důvodů 

politických, lze uděliti dovolenou ze shora uvedených předpokladů jen s předchozím 

souhlasem příslušného bezpečnostního referenta ONV. Souhlas lze v naléhavých 

případech vyžádati telefonicky. 

 Propustky a dovolené lze uděliti osobám: 

 a/ s vysokou pracovní morálkou, kterou potvrdí zaměstnavatel nebo 

                                                 
619 ABSCR – Kanice u Brna, AF MV E-1/25(4), č.j. jed. 25, Ministerstvo vnitra, Správa TNP (1949 – 

1951). 
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zaměstnanecká rada a udělení propustky doporučí, při čemž jest nutno 

přihlížeti k výdělku podle mzdového výkazu, 

 b/ s bezvadným chováním a vystupováním v táboře, které jsou příkladem 

kázně a pořádku ostatním zřízencům, 

 c/ které dobrovolně pracují přes čas, jsou úderníky práce, podávají zlepšovací 

návrhy a svojí iniciativou v práci jsou vzorem ostatním zařazencům, 

 d/ propustky a dovolené nemohou dostati osoby, které z tábora zběhly a po 

dopadení byly do tábora opět zařazeny. 

 6/ o udělení propustky i krátké dovolené rozhoduje s konečnou platností velitel 

tábora; 

 7/ Návštěvy rodinných příslušníků mohou býti povoleny osobám I. táborové 

třídy po uplynutí 4 týdnů od propustky nebo krátké dovolené, II. táborové třídy po 6 

týdnech, III. táborové třídě se návštěvy nepovolují vůbec. Rozsah návštěv rozšiřuje 

se z manželů, manželek též na vlastní a adoptivní děti, rodiče, snoubenky a snoubence 

/prokazatelné/, bratry a sestry. Návštěvu v jednom dnu mohou vykonati společně 

nejvýše dvě ze shora uvedených osob; 

 8/ o propustkách z dovolených vede velitel tábora řádný záznam, který předloží 

při kontrolách k nahlédnutí; 

 a/ p. ministrovi a náměstku pro bezpečnost, jeho zástupci, 

 b/ oprávněným orgánům ministerstva vnitra odd. BP/10, 

 c/ krajským bezpeč. referentům a 

 d/ předsedům komisí pro zařazování osob do táborů. 

 9/ v měsíční zprávě hlásí velitelé táborů počet udělených 

propustek a dovolených vždy za uplynulý měsíc. 

 Tímto opatřením doplňuje se § 15 zdejšího výnosu č. 1620/19-18/11-1918, 

„Prozatímní ústavní, kázeňský a výchovný řád.“ 

 

Za správnost vyhotovení: 

Náměstek ministra pro 

bezpečnost  

posl. NS, plk. SNB P. 

V zast. B. v.r.  
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Příloha č. 18 

Přehled mezinárodních dokumentů o ochraně před nucenou prací. 

 

 Vyspělé státy si už od konce 19. století byly dobře vědomy negativního vlivu 

soupeření o koloniální nadvládu na lidská práva. Koloniální chamtivost a touha po 

hospodářském rozmachu vedle k mnohým válečným konfliktům. Po nich přišla na řadu 

mírová jednání, kde se mimo jiné začalo mluvit i o zákazu otroctví a nucené práce.620 

 Počátkem 20. století dostávaly jednotlivé smlouvy přímější a přesnější ráz. Byly 

to621: 

 Úmluva o potlačení otroctví ve všech jeho formách (Saint Germain, 1919) 

 Čl. 22 Paktu Společnosti národů – otázka nucené práce se poprvé odděluje od 

otrocké práce (1920) 

 Úmluva o otroctví (Ženeva, 1926)622 

 Úmluva MOP č. 29, o nucené nebo povinné práci (1930)623 

 Mezinárodní konvence č. 50 – pravidla, aby se najímání k práci dělo 

nenuceně a aby se nezvrhlo v nucenou práci (1936) 

 Konvence č. 64 a č. 65 – měla zabránit, aby se z pracovních smluv dobrovolně 

uzavřených nestaly v případě jejich nedodržení nucené práce (1939) 

 Doporučení Mezinárodní organizace práce (dále „MOP“) č. 35, o nepřímém 

donucení k práci, a doporučení č. 36, o opatřeních směřujících k zajištění 

publikace konvence č. 29 mezi domorodým obyvatelstvem, aby se domorodci 

dozvěděli o obsahu konvence č. 29, o nucené nebo povinné práci 

 Mezinárodní dohoda č. 50 (1936), dohoda č. 64 a 65, o postupu při uzavírání 

pracovních smluv s domorodci v pracovních koloniích (1939) 

 Charta OSN (1945) 

 Rezoluci o svobodě práce, vyzývající členské státy MOP k ratifikaci výše 

zmíněných konvencí a doporučení (1946) 

 Čl. 4 a čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv (1948)Zpráva Zvláštního 

výboru pro nucenou práci při OSN (1953) 

                                                 
620 Mezi prvními: Vídeňský mírové kongres (1815), vydání Generálního aktu o práci otroků při 

berlínských jednáních o Kongu (1885), Generální akt bruselské konference vydávající trestní předpisy 

proti otrokářství (1890). 
621 CHYSKÝ, Jiří. Nucená práce a její problematika se zřetelem k podstatě pracovněprávního poměru. 

Praha: Československá akademie věd, 1962. S. 21 – 85. 21-005-62. 
622 Publikované ve sbírce zákonů ČR pod č. 165/1930 Sb. 
623 Publikované ve sbírce zákonů ČR jako sdělení č. 506/1990 Sb. 
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 Čl. 8 Paktu o občanských a politických právech (1966)624 

 Čl. 6 a čl. 7 Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966)625 

 Čl. 4 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (1950)626 

 Dodatková úmluva o otroctví (1956) 

 Úmluva MOP č. 105, o odstranění nucené práce (1957)627 

 Čl. II písm. e) Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinu apartheidu 

(1973)628 

 Palermský protokol OSN o prevenci, potlačování trestání obchodování s lidmi 

(2000) 

 Smlouva České republiky a Mezinárodní organizace pro migraci (1997) 

 Úmluva Rady Evropy č. 197, o opatřeních proti obchodování s lidskými 

bytostmi (2005) 

 Čl. 17, č. 19 a č. 20 Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání 

prostituce druhých osob (1949) 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/36/EU, o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí (2011) 

 

                                                 
624 Publikované ve sbírce zákonů ČR jako vyhláška č. 120/1976 Sb. 
625 Tamtéž. 
626 Publikované ve sbírce zákonů ČR ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 pod č. 209/1992 Sb. 
627 Vyhlášená ve sbírce zákonů ČR pod č. 231/1998 Sb. 
628 Publikované ve sbírce zákonů ČR jako vyhláška č. 116/1976 Sb. 


