
31

s B o r n í K  n á r o d n í h o  m u z e a  v   p r a z e  a C ta  m u s e i  n at i o n a L i s  p r a G a e

Řada A – Historie • sv. 70 • 2016 • č. 3–4 • s. 31–40 Series A – Historia • vol. 70 • 2016 • č. 3–4 • pp. 31–40

VěZnI Z uranoVÝcH obLastí odsouZení k trestu sMrtI
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The Prisoners from Uranium Mines Sentenced to Death

Abstract: The present article focuses on one of the persecution mechanisms that the communist regime used against its opponents. It 
examines the subject of people sentenced to imprisonment who served their time in the labour camps set up in the uranium mining areas 
(1949–1951). These men under the burden of working and living conditions, longed for freedom and some of them tried to solve their 
hopeless situation – the perspective many years in prison – by attempting to escape. While some escapes were successful, some of the 
runaways were caught or even shot fleeing. Those caught were put on trial and, depending on the period of the escape, their original 
sentence was extended from a few months to dozens of years, some were even sentenced to death. The attention is turned especially to 
these men and these trials. The emphasis is placed also on the last moments (memories of relatives on their last visit, farewell letters) of 
those sentenced to death.
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S těžbou uranové rudy na našem území po druhé světové 
válce je nedílně spjato nasazení nesvobodných pracovních 
sil. Byly využity respektive zneužity ve třech oblastech naší 
republiky – Jáchymovsko, Hornoslavkovsko a Příbramsko.

Na území České republiky lze rozlišit tři typy pracovních 
táborů, které byly zbudovány v letech 1946–1953 v oblas-
tech těžby uranové rudy. První tábory byly zbudovány pro 
německé válečné zajatce a lze je rozdělit na tábory pro za-
jatce, kteří byli do prostoru Jáchymovska, Slavkovska a Pří-
bramska přetransportováni ze Sovětského svazu, a na tábory, 
ve kterých se nacházeli zajatci zajatí na našem území. Mezi 
lety 1946 a 1950 prošlo těmito tábory na pět tisíc německých 
válečných zajatců.1 Další typy táborů již byly zřizovány čis-
tě tehdejším komunistickým režimem. V letech 1949–1951 
bylo zřízeno pět táborů nucené práce (TNP) na Jáchymovsku 
a Příbramsku. Těmito tábory prošlo na pět tisíc chovanců, 
kteří do nich byli přikázáni na základě zákona č. 247/48 Sb. 
Pro poslední typ tábora se vžil název nápravně pracovní tá-
bor (NPT).2 Tyto tábory byly budovány v okolí Jáchymova, 
Horního Slavkova a Příbrami v letech 1949–1953. Vlivem 
vytěžení lokalit a udělených amnestií (nejvýznamnější v roce 
1960) docházelo k postupnému rušení táborů. Od poloviny 
roku 1961 existoval již jen nápravně výchovný ústav (NVÚ), 
respektive věznice Bytíz na Příbramsku, kde byla vězeňská 
práce v uranovém průmyslu využívána do roku 1986.3

Níže předkládaný příspěvek je rozdělen na několik částí, 
jejichž společným jmenovatelem je to, že se věnují nesvo-

bodným pracovním silám, které byly nasazeny v rámci ura-
nového průmyslu a které byly zároveň i popraveny.

Nejprve bude věnována pozornost zastřeleným na útěku, 
podle mého názoru do tohoto příspěvku obsahově tito muži 
patří, neboť svým způsobem nad nimi byl vyřčen trest smrti 
také. Dále se budu zabývat jednotlivými případy a procesy, 
při nichž byl uložen trest smrti. Tyto kauzy jsou členěny ob-
lastně. Nejprve je zpracována oblast Jáchymovska a násled-
ně Hornoslavkovska. Na závěr bude zmíněna problematika 
popravených útěkářů – agentů chodců a popraveného vězně 
na území NDR.

Zastřeleni na útěku

Domnívám se, že i jména uvedená níže v tabulce patří do pří-
spěvku. Jedná se o zastřelené na útěku, tedy svým způsobem 
byl rozsudek smrti vyřčen bez možnosti odvolání se s tím, že 
byl i okamžitě vykonán.

Počty takto zastřelených se liší. Tabulka obsahuje archiv-
ně podložená jména zastřelených, je možné, že seznam není 
úplný, nicméně při nejlepší vůli jsem v archivních prame-
nech nedohledal více zastřelených na útěku. V seznamu fi-
gurují i osoby, které byly zastřeleny po delší době od útěku 
z tábora (Josef Charvátek byl zastřelen šest měsíců od útěku 
z tábora Bytíz), popř. byly zastřeleny ve větší vzdálenosti od 
tábora (František Čermák byl zastřelen hlídkou Pohraniční 
stráže na československo-rakouské hranici, Jaromír Čapák 

1 František BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946–1986, Příbram 2011, s. 11.
2 Toto označení neodpovídá zcela pravdě. NPT je označení používané od 1. 6. 1954 místo termínu pracovní útvar (TRMV č. 110/54), od 30. 6. 1955 označení 

pro všechna zařízení výkonu trestu odnětí svobody (TRMV č. 118/55). Po roce 1950 bylo používáno názvů pracovní útvary vězňů (PÚV), pracovní útvary 
odsouzených (PÚO) nebo potrestaných (PÚP).

3 F. BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly, s. 48.
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byl zastřelen na přerovském nádraží), dále je v seznamu ten, 
který byl při pokusu o útěk smrtelně zraněn a na následky 
střelného poranění zemřel v karlovarské nemocnici (Jan 
Fischer), do seznamu je zařazen i Jan Pruy, jehož způsob 
zastřelení je jen těžko uvěřitelný a nejedná se o zastřelení 
při pokusu o útěk: příslušníkovi útvaru Sboru národní bez-
pečnosti (SNB) Jeřáb tehdy vystřelila zbraň při nastupování 
vězňů do auta po odpracované směně v Jáchymově. Miro-
slav Hasil, jeden z útěkářů ze šachty č. 14 (viz níže), se při 
zatýkání v Dolních Bojanovicích buď v bezvýchodné situaci 
zastřelil sám, anebo byl zastřelen bezpečnostním orgánem 
při zatýkání. Zastřelení Jana Mikoláše na útěku v roce 1963 
lze takto označit pouze podmíněně. Fakticky byl zastřelen 
při pokusu o útěk, prakticky však šance na útěk byla nulo-
vá. V tomto případě se jednalo o demonstrativní sebevraždu, 
jejíž pomocí řešil bezvýchodnou situaci. Mezi zastřelenými 
nebyli jen vězni ve výkonu trestu odnětí svobody (celkem 34 
mužů), ale i němečtí váleční zajatci (celkem 4). Co se týká 
místního rozlišení, z Jáchymovska bylo na útěku zastřeleno 
celkem 16 vězňů a 2 zajatci, ze Slavkovska 14 potrestaných 
a z Příbramska 4 vězni a 2 váleční zajatci.

Chronologicky řazená zastřelení na útěku4:

Degen Werner 4. 5. 1910 2. 12. 1947 Jáchymov

Specht Vilém 29. 3. 1905 8. 7. 1948 Jáchymov

Berg Walter 21. 4. 1916 12. 5. 1949 Příbram

Wada Helmut 11. 2. 1912 12. 5. 1949 Příbram

Sluka Antonín 8. 12. 1906 1. 10. 1949 Jáchymov

Korček 
(Korčák)

Štefan 1898 29. 10. 1949 Jáchymov

Fila Jakub 26. 7. 1897 7. 1. 1950 Slavkov

Haschke Reinhold 12. 5. 1902 7. 1. 1950 Slavkov

Macán Zdeněk 28. 7. 1928 4. 5. 1950 Jáchymov

Eliáš František 25. 6. 1901 13. 5. 1950 Slavkov

Horák Hynek 19. 9. 1915 5. 7. 1950 Jáchymov

Tyfa Josef 4. 6. 1923 19. 8. 1950 Jáchymov

Štěpán Daniel 6. 3. 1930 5. 9. 1950 Jáchymov

Chubenov Ilia Stalev 11. 9. 1922 28. 9. 1950 Jáchymov

Kindl Rudolf 21. 12. 1929 28. 9. 1950 Jáchymov

Táborský Jindřich 1. 7. 1928 9. 10. 1950 Jáchymov

Jindra Jaroslav 10. 3. 1927 3. 12. 1950 Slavkov

Dvořáček Josef 4. 4. 1906 2. 1. 1951 Jáchymov

Pouska Milan 10. 7. 1922 11. 4. 1951 Slavkov

Mikýsek Jan 8. 4. 1923 11. 5. 1951 Slavkov

Čapák Jaromír 25. 8. 1930 5. 10. 1951 Jáchymov

Compel Ferdinand 4. 1. 1921 15. 10. 1951 Slavkov

Petrů František 20. 5. 1907 15. 10. 1951 Slavkov

Roubal Vladislav 31. 12. 1920 15. 10. 1951 Slavkov

Trn Jan 31. 8. 1926 15. 10. 1951 Slavkov

Úlehla Jan 8. 7. 1919 15. 10. 1951 Slavkov

Reindl Josef 4. 11. 1911 21. 10. 1951 Slavkov

Fischer Jan 18. 8. 1911 26. 10. 1951 Jáchymov

Jáchymovsko z roku 1956 s vyznačením pracovních táborů. Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2014.

4 F. BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly, s. 34–35.
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Čermák František 27. 5. 1927 8. 11. 1951 Slavkov

Jirout Jiří 16. 2. 1924 30. 11. 1951 Příbram

Beňačka Antonín 12. 5. 1907 9. 12. 1951 Slavkov

Kulda František 5. 7. 1910 17. 12. 1951 Příbram

Pruy Jan 29. 1. 1893 17. 2. 1952 Jáchymov

Zeman Václav 29. 6. 1931 12. 11. 1953 Jáchymov

Charvátek Josef 2. 2. 1932 17. 5. 1955 Příbram

Ježík Josef 20. 11. 1935 7. 6. 1956 Jáchymov

Dokonal Ladislav 16. 9. 1912 2. 10. 1956 Jáchymov

Mikoláš Jan 21. 5. 1940 5. 12. 1963 Příbram

Vězni odsouzení k trestu smrti z Jáchymovska – Václav 
Tippl, Jiří Janouch a Jaroslav Kysela

Jáchymovské naleziště uranové rudy je druhé nejmenší žilné 
ložisko na území České republiky. V roce 1945 se jednalo 
o jediné otevřené naleziště uranové rudy ve sféře utvářejí-
cího se sovětského mocenského vlivu. Revír byl v letech 
1945–1962 vyrabován. Uranové žíly zde byly dlouhé  
200–300 m (výjimečně 2,5 km) o mocnosti 10–30 cm.

V roce 1950 existovalo na Jáchymovsku osm pracovních 
táborů, v nichž se nacházelo 6779 vězňů.5 Správa těchto 
táborů spadala pod Stanici Sboru vězeňské služby (SVS) 
Ostrov. Ostrahu táborů i pracovišť měl na starosti útvar  
SNB – Jeřáb. Jedno z velitelství tohoto útvaru se nacháze-
lo v budově bývalého kláštera Mariánská. Poblíž byl zřízen 
i jeden z táborů. Tábor Mariánská byl původně určen pro ně-
mecké válečné zajatce. Od 4. června 1949 do 1. dubna 1960 
se v něm nacházeli muži ve výkonu trestu. Ke dni 25. listo-
padu 1949 bylo v táboře 431 potrestaných, za rok se kapacita 
téměř zdvojnásobila (k 31. prosinci 1950 zde bylo 737 mužů 
ve výkonu trestu).

Pod označením NPT-B existovala nejprve Stará Marián-
ská poblíž cesty z Mariánské na dílo Eva a v blíže nezjištěné 
době kolem roku 1953 byla založena Nová Mariánská nad 
bývalým klášterem. V dubnu 1950 se jednalo o jeden z nej-
lepších táborů.6 Ubikace byly obloženy heraklitem a uvnitř 
vybíleny. V táboře byla ošetřovna, zubní ambulance, obuv-
nická a krejčovská dílna. Kuchyň a skladiště potravin byly 
v nevyhovujícím stavu. V umývárnách se sprchami byla do-
konce vana.7

TIPPL Václav (Lisý Václav)
* 3. 9. 1930 – Praha
† 21. 10. 1950 – Praha-Pankrác, velezrada, vyzvědačství, 
pokus vraždy § 1; 5/2; 216 zák. č. 231/1948 Sb.8

V srpnu 1950 se do tohoto tábora dostal i Václav Tippl. 
Již v srpnu 1948 překročil hranice do Rakouska, přihlásil se 
u Counterintelligence Corps (CIC) s tím, že by chtěl praco-
vat pro tuto organizaci. Jeho přání však nebylo vyslyšeno 
a byl přesouván z tábora do tábora, proto se rozhodl, že se 

vrátí. V ČSR navázal spojení s lidmi v ilegálních skupinách 
na Českobudějovicku a Pelhřimovsku. Přešel přes hranice 
zpět do Rakouska, kde na CIC vyřídil zprávy od skupin. Na-
vázal spolupráci s anglickou vojenskou zpravodajskou služ-
bou, kterou byl zaúkolován k získání informací vojenského 
charakteru. Při další cestě z ČSR byl zadržen orgány CIC 
a byl uvězněn na 4 měsíce (držení velkého množství valut 
a nepřiměřené chování vůči příslušníkům CIC). V únoru 
1949 dostal nabídku, aby za úplatu převedl lidi z ČSR, tyto 
ale nenašel na místech určených, a proto se rozhodl vrátit. 
Ve vlaku z Prahy do Českých Velenic dne 16. února 1949 
byl v podnapilém stavu zatčen orgány Státní bezpečnosti 
(StB). Za velezradu a vyzvědačství byl odsouzen na 20 let 
a od absolutního trestu ho zachránil jen jeho věk.9 V srpnu 
1950 byl přeložen do tábora Mariánská, kde byl zařazen do 
skupiny, která pracovala na nově se otevírajícím díle šachty 
Adam. Toto pracoviště nebylo po ženijnětechnické strán-
ce vůbec zabezpečeno, na potrestané tam dohlíželi jen dva 
příslušníci útvaru SNB Jeřáb, proto Václav Tippl zosnoval 
plán na útěk. Dne 5. září 1950 došlo k realizaci. Jednoho pří-
slušníka odzbrojili, pomocí ukořistěné zbraně pak následně 
i druhého. Skupinka svázala civilní zaměstnance i potrestané 
a spustili je do hloubení, aby získali náskok pro útěk. Jako 
zásadní chyba se ukázala skutečnost, že zraněného přísluš-
níka nespustili do hloubení, ale jen ho svázali a zamkli do 

5 F. BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly, s. 36.
6 Archiv bezpečnostních složek v Praze (dále jen ABS), fond (dále jen f.) A 8/2, inv.j. 124 – Bývalý prostor Jáchymov – nezákonnosti.
7 F. BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly, s. 29.
8 Otakar LIŠKA a kol., Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989, Praha 2006, s. 147.
9 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR), Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 (nedatováno) [online; cit. 11. 11. 2015]. 

Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-tippl.

Okolí pracovních táborů Rovnost a Mariánská z roku 1952. 
Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 
2014.
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boudy. Utíkali jako eskorta, jeden z útěkářů se převlékl za 
příslušníka, a tak v oblasti byli nenápadní. Prchali směrem 
na Abertamy. Omráčený příslušník se probral, osvobodil se, 
doběhl na útvar Jeřáb na Mariánské a spustil poplach. Je-
den prchající – Daniel Štěpán, byl zastřelen a ostatní útěká-
ři byli chyceni, jen Václavu Tipplovi se podařilo skutečně 
uprchnout, ale druhý den byl dopaden v Karlových Varech.10 
V říjnu 1950 došlo soudnímu procesu, v němž byli potres-
taní Václav Tippl, Jiří Janouch a Jaroslav Kysela a civilní 
zaměstnanec Jáchymovských dolů n. p. Jiří Kodet odsouzeni 
k absolutním trestům.11

JANOUCH Jiří
* 18. 12. 1929 – Chabařovice (Vyklice)
† 21. 10. 1950 – Praha-Pankrác, velezrada, vyzvědačství, 
pokus vraždy, sdružování státu nepřátelské § 78; 86; 5; 216 
zák. č. 86/1950 Sb. (tr. z.); § 17/1 zák. č. 50/1923 Sb.12

Po absolvování obecné a měšťanské školy byl přidělen 
jako hornický učeň do Lubné. V roce 1945 se vyučil strojním 
zámečníkem v Záluží u Mostu. Až do dubna 1950, kdy na-
stoupil do výkonu trestu, pracoval jako mechanik u těžkých 
bagrů. Již na jaře 1948 se zapletl do ilegální skupiny, která 
působila ve Stalinových závodech v Záluží. V květnu 1948 
byl vzat s ostatními do vazby, ale po krátkém čase byl pro-
puštěn. Okresní soud v Litvínově ho za protistátní činnost 
v roce 1949 odsoudil ke dvěma letům odnětí svobody. Jiří 
Janouch požádal prezidenta republiky o milost. Následkem 
amnestie prezidenta republiky ze dne 19. června 1948 mu 

byl trest snížen o jeden rok. Necelý rok odnětí svobody měl 
strávit v pracovních táborech, které byly zřízeny v oblas-
tech těžby uranové rudy. Z tábora Mariánská se pokusil dne  
5. září 1950 o útěk.13

KYSELA Jaroslav
* 4. 2. 1932 – Chotěboř
† 21. 10. 1950 – Praha-Pankrác, velezrada, vyzvědačství, 
pokus vraždy § 78; 86; 5; 216 zák. č. 86/1950 Sb. (tr. z.)14

Po vychození obecné a měšťanské školy se učil číšní-
kem. Otec mu zemřel v útlém věku a Jaroslav Kysela zůstal 
sám s nemocnou matkou. Po vyučení začal pracovat v hotelu 
Modrá hvězda v Chotěboři. V polovině dubna 1950 opustil 
domov s úmyslem přejít státní hranice. Dne 21. dubna 1950 
byl zadržen hlídkou SNB u vlakového nádraží v Klenčí pod 
Čerchovem. Okresním soudem v Plzni byl odsouzen k jed-
nomu roku odnětí svobody pro pokus o ilegální překročení 
státní hranice. Z plzeňských Borů byl přesunut do pracovní-
ho tábora Mariánská na Jáchymovsku, odkud se pokusil dne 
5. září 1950 o útěk.15

Vězni odsouzení k trestu smrti z Hornoslavkovska – 
Boris Volek, Ladislav Plšek, Petr Čížek, Josef Liška, Jan 
Kubánka

Hornoslavkovské naleziště uranové rudy bylo otevřeno 
v roce 1946. V letech 1946–1962 se zde vytěžilo 2654 tun 
rudy. Tímto množstvím se řadí k nejmenšímu žilnému rud-
nému revíru na území České republiky. V oblasti bylo zříze-

10 Ivo PEJČOCH – Prokop TOMEK, Agenti chodci na popravišti. Kurýři západních zpravodajských služeb, popraveni v letech 1948–1958, Cheb 2010, s. 292–293.
11 ÚSTR, Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 (nedatováno) [online; cit. 11. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-tippl.
12 O. LIŠKA a kol., Tresty smrti, s. 80.
13 ÚSTR, Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 (nedatováno) [online; cit. 11. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/jiri-janouch.
14 O. LIŠKA a kol., Tresty smrti, s. 97.
15 ÚSTR, Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 (nedatováno) [online; cit. 11. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/jaroslav-kysela.

Tábor Rovnost – stav v roce 2010, foto: František Bártík.
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no celkem 5 pracovních táborů. Tyto se ale již v roce 1955 
zlikvidovaly, neboť se nepotvrdily původní odhady o boha-
tosti zdejšího ložiska. V roce 1952, tedy v době největší slá-
vy naleziště, zde bylo zaměstnáno celkem 7714 pracovníků, 
z nichž bylo 4168 trestanců (rok před tím tvořili potrestaní 
přes 60 % osazenstva dolů). Největším pracovním táborem 
nejen na Hornoslavkovsku, ale v rámci všech táborů, které 
byly zřízeny v oblastech produkce uranové rudy, byl tábor 
XII. Tábor byl založen v červenci 1951 a zrušen dne 9. srpna 
1954. Ke dni 20. července 1951 byl stav tábora 384 mužů, 
1. října téhož roku to bylo již 1549 a 30. dubna 1953 se v tá-
boře nacházelo 2372 potrestaných. Jeho kapacita dosahovala 

2500 vězňů. Jako zajímavost lze uvést, že po zrušení tábora 
sloužila táborová korekce jako protialkoholní stanice.16

Útěk z tábora XII (šachty č. 14)

Dne 15. října 1951 došlo k útěku 12 potrestaných ze šachty  
č. 14 – zúčastnili se Ferdinand Compel, František Kubát, 
František Čermák, Miroslav Hasil, Jan Trn, Jan Úlehla, 
Ladislav Plšek, František Petrů, Vladislav Roubal, Zdeněk 
Štich, Boris Volek, Karel Kukal a Jiří Levínský.17 Tito po-
trestaní patřili kmenově k táboru XII.

Při samotném útěku bylo zastřeleno pět potrestaných, 

16 F. BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly, s. 30.
17 Owigo, 55. výročí hromadného útěku vězňů z tábora č. 14 a tragický osud skauta Borise Volka. Z historie odboje a osudy politických vězňů. (nedatováno) 

[online; cit. 11. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.kpv-praha15.wz.cz/kpv_historie_pribehy07.htm.
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jeden zemřel při pokusu o přechod státní hranice, další byl za-
střelen (či spáchal sebevraždu v bezvýchodné situaci) v místě 
svého rodiště, kam se vrátil. Boris Volek a Ladislav Plšek byli 
popraveni. Karel Kukal a Zdeněk Štich přežili dodneška s tím, 
že Zdeňku Štichovi byl z důvodu následků výslechu v klatov-
ské vyšetřovací věznici trest přerušen – více viz vzpomínko-
vou knihu Karla Kukala.18 Co se týče důsledků, nemá tento 
útěk v historii existence uranových táborů obdoby.

Dne 14. října 1951 nastoupilo na noční směnu na šachtě 
č. 14 celkem 12 potrestaných rozhodnutých k útěku. Jednalo 
se o předem naplánovanou akci, takže někteří odsouzení si 
vyměnili směny či se nahlásili pod falešným jménem. Jednu 
hodinu po půlnoci vyfárali na povrch tři potrestaní, přesně 
tak, jak bylo domluveno, a lstí vlákali strážného Landu do 
dílny, kde jej zranili, odzbrojili a svázali.19 Příslušníka Zdeň-

ka Duška odzbrojili, ale strážmistr SNB Jan Gucký neupo-
slechl výzvy, aby dal ruce vzhůru, a pokusil se sáhnout po 
zbrani. Bývalý škpt. Úlehla byl ale rychlejší a Josefa Guc-
kého postřelil. Postřeleného strážmistra Guckého podpírali 
v chůzi ke kleci Boris Volek a Ladislav Plšek. Je třeba dodat, 
že Josef Gucký zranění, které nevypadalo jako smrtelné, poz-
ději podlehl.20 Tyto dva příslušníky spolu se dvěma civilními 
zaměstnanci (důlní dozorce Zdeněk Rys a Kocián) spustili 
těžní klecí do šachty, aby nemohli přivolat pomoc.21 Zbylí 
potrestaní vyfárali z hlubiny, rozdělili si ukořistěné zbraně 
(tři samopaly a tři pistole) a opustili prostor šachty č. 14. Ke 
skupince 12 domluvených útěkářů se přidal ještě jeden, do 
plánu útěku nezasvěcený, Jiří Levinský, který nastoupil na 
šichtu jako elektrikář. Skupina překonala drátěné oplocení 
a vydala se neznámou krajinou. Levinský náhle oznámil, že 

18 Karel KUKAL, Deset křížů, Praha 2003. Jedná se o druhé přepracované vydání, v prvém vydání z roku 1993 jsou věcné chyby, které autor z důvodu nepří-
stupnosti archivních pramenů nemohl znát.

19 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu – Služba kriminální policie a vyšetřování (dále jen ÚDV – SKPV), ÚDV-250/VvK-95, Zpráva o vý-
sledku prošetření podání, s. 2–3.

20 Owigo, 55. výročí hromadného útěku vězňů z tábora č. 14 a tragický osud skauta Borise Volka. Z historie odboje a osudy politických vězňů. (nedatováno) 
[online; cit. 11. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.kpv-praha15.wz.cz/kpv_historie_pribehy07.htm.

21 ABS, f. Vyšetřovací spisy, V 2237 KV, podvazek 255, Boris Volek.
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ztratil čepici a že se musí pro ni vrátit. Compel mu uvěřil 
a Levinský zmizel ve tmě. Vrátil se na šachtu, osvobodil do-
zorce a běžel na pracoviště, kde osvobodil uvězněné z hlubi-
ny a vyvolal poplach.22

Na akci k dopadení útěkářů se kromě příslušníků útvaru 
SNB Jeřáb podíleli ještě příslušníci Československé lidové 
armády a Pohraniční stráže. Skupinka potrestaných během 
noci urazila asi deset kilometrů a dostala se k obci Stano-
vice. Tam se schovala za terénní nerovnost, krytou lesním 
porostem, a čekala na tmu, aby mohla pokračovat dál v útě-
ku. V dopoledních hodinách spatřili policejní letadlo, které 
je hledalo. Zanedlouho se ve svahu nad jejich úrovní obje-
vil strážmistr Lupták, příslušník útvaru SNB Jeřáb. Když 
je spatřil, vypálil ze samopalu. Palbu uprchlíci opětovali 
a Luptáka trefili. V tomto okamžiku se skupinka prchajících 
vězňů pravděpodobně zcela neorganizovaně rozprchla.23 
V útěku nepokračoval, neboť nemohl, Karel Kukal, což mu 
s největší pravděpodobností zachránilo život. Ukázalo se, že 
byl střelen kulkou do kolene. Když viděl, že se blíží jeho do-
padení, pokusil se o spáchání sebevraždy oběšením na stro-
mu, větev ale praskla, a tak byl Karel Kukal dopaden.24 Další 
popis útěku by byl čirou spekulací, neboť z přímých účast-
níků není nikdo, kdo by mohl podat svědectví. Faktem je, 

že pět potrestaných bylo během akce zastřeleno. Všichni až 
na Vladislava Roubala, který byl neozbrojen, byli zastřeleni 
při přestřelce. Pohřbeni byli na hornoslavkovském hřbitově. 
Jak je výše uvedeno, utéci se povedlo Miroslavu Hasilovi 
a Františku Čermákovi, ale z nabyté svobody se dlouho ne-
těšili.25

Jak zastřelení, tak i dopadení byli převezeni zpět do tábo-
ra XII a celý tábor kolem nich musel projít, aby bylo jasné, co 
se může stát případným dalším útěkářům z řad potrestaných. 
Karel Kukal se následující dny zotavoval z průstřelu kolena 
v karlovarské nemocnici a ostatní dopadení byli umístěni do 
klatovské vazební věznice, později tam byl převezen i on.26

O pět měsíců později se konal v Jáchymově před vy-
braným publikem soudní proces známý pod názvem Karo-
lík a spol. Jednalo se o příslušníka útvaru SNB Jeřáb, který 
byl obviněn ze špionáže a velezrady. Pravdou je, že vydatně 
pomáhal vězňům při útěcích. Při výše uvedeném útěku měl 
být též nápomocen, ale v době realizace byl již ve vyšetřo-
vací vazbě. Při tomto procesu byl souzen samotný Karolík 
a aktéři dvou útěků. Co se týká útěku ze šachty č. 14, byli 
rozsudkem Státního soudu v Praze z 19.–21. března 1952, 
pozměněným rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 21. květ-
na 1952 pro trestné činy vlastizrady, vyzvědačství a vraždy 

22 K. KUKAL, Deset křížů, s. 43.
23 ABS, f. Vyšetřovací spisy, V 2237 KV, Trestní oznámení, s. 23.
24 K. KUKAL, Deset křížů, s. 46–47.
25 Spolek pro vojenská pietní místa. Horní Slavkov (nedatováno) [online; cit. 11. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.vets.cz/vpm/538-hrob-obeti-komunismu.
26 ÚDV – SKPV, ÚDV-250/VvK-95, Zpráva o výsledku prošetření podání, s. 3–4.
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odsouzeni k absolutnímu trestu Boris Volek a Ladislav Plšek. 
Karel Kukal byl odsouzen na 25 let vězení.27 Absolutní tresty 
byly vykonány na Pankráci dne 11. listopadu 1952.28

O poslední návštěvě Borise Volka se dochovalo svědec-
tví, které podal jeho bratr: „Dne 10. 11. 1952 v 16 hodin 
nám přinesl příslušník SNB oznámení, že můžeme ve 20. 
hod. večer ve věznici na Pankráci naposled, před vykonáním 
trestu smrti, mluvit s Borisem. Na poslední návštěvu jsme šli 
společně – rodiče i my bratři Jiří a Vladimír s manželkami… 
Byli jsme upozorněni, že nesmíme vůbec hovořit o tom, proč 
byl Boris odsouzen. Jídlo, které jsme přinesli, nám nedovo-
lili předat, ani tabulku čokolády. Po dlouhém čekání jsme 
byli vpuštěni do místnosti, která byla rozdělena pletivem. Na 
jedné straně místnosti sedělo na židlích asi deset příslušní-
ků v uniformách SNB jako v divadle… Nemožnost ani podat 
Borisovi ruku, dotknout se ho a navíc přítomnost tolika ne-
přátelských lidí, kteří snad čekali na projevy slabosti odsou-
zených, byla strašně ponižující. Boris vypadal velmi klidně, 
ale byl velmi bledý. Prosil maminku, aby neplakala. Vyptával 
se na rodinné věci. Vzpomněl si na několik světlých příhod 
z dětství. Z jeho otázek jsme vyrozuměli, že od nás nedostal 
ani jeden dopis, které jsme mu po odsouzení posílali. Po-
zdravoval také některé známé. Řekl, že se nám ještě pokusí 
napsat dopis, pokud mu zbude čas. Podotkl při tom, že to 
snad přečteme, protože nemá brýle… Dne 24. 11. 1952 jsme 
viděli Borise naposled v rakvi v Ústavu soudního lékařství. 
Den na to časně ráno bylo poslední rozloučení v krematoriu 
ve Strašnicích. Žádost o vydání popela byla zamítnuta s po-
známkou, že o něj bude pietně postaráno.“29

VOLEK Boris
* 26. 8. 1928 – Spišská Stará Ves
† 11. 11. 1952 – Praha-Pankrác, velezrada, vyzvědačství, 
vražda § 78/2a,1c,3d,f; 86/1,2a, 3b; 216/2c zák. č. 86/1950 
Sb. (tr. z.)30

V roce 1945 vstoupil v Praze do Junáka. Vystudoval dvě 
třídy drogistické školy a následně přešel na vyšší průmyslo-
vou školu v Kolíně. Zde založil tajnou skautskou odbojovou 
skupinu s názvem Bratrstvo. Skupina se snažila získat zbra-
ně a spojit se s jinými skupinami, i se zahraničními. Z to-
hoto důvodu odešel v létě 1948 člen skupiny Evžen Vítek 
za hranice a začátkem září se vrátil zpět do ČSR jako agent 
CIC. Skupina tak byla ve spojení se zahraničím, odkud do-
stávala úkoly, které se týkaly zpravodajské a špionážní čin-
nosti. Evžen Vítek vícekrát překročil ilegálně státní hranici 
až do svého zatčení v roce 1950, pak už chybělo je málo 
k odhalení činnosti Bratrstva.31 Osmnáct členů ilegální sku-
piny Bratrstvo odsoudil 18.–20. prosince 1950 Státní soud 
za velezradu, špionáž a vyzvědačství. Nepodmíněné tresty 
u obžalovaných se pohybovaly od 18 let do 5 roků odnětí 
svobody. Boris Volek byl odsouzen na 16 let.32

PLŠEK Ladislav
* 27. 3. 1925 – Horní Lideč
† 11. 11. 1952 – Praha-Pankrác, velezrada, vyzvědačství, 
vražda § 78/1c, 2a, 3f, 3d; 86/1, 2a, 3b, d; 216/2c zák.  
č. 86/1950 Sb. (tr. z.)33

Ladislav Plšek po škole pracoval v zemědělství. Celkově 
by se dalo říci, že pocházel z velmi chudých poměrů. Byl 
několikrát trestán pro drobnou trestnou činnost. V roce 1948 
nastoupil vojenskou službu, rok nato byl zatčen a v květnu 
1950 byl odsouzen na 13 let za velezradu, vyzvědačství a ne-

27 Národní archiv (dále jen NA), f. SSNV, 2SPtI 9/52, Rozsudek.
28 NA, f. Osobní spisy vězňů, Spis Boris Volek, Léčebný a ohledací list; NA, f. Osobní spisy vězňů, Ladislav Plšek, Léčebný a ohledací list.
29 Citováno dle: K. KUKAL, Deset křížů, s. 75–76.
30 O. LIŠKA a kol., Tresty smrti, s. 153.
31 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Pamětní místa na komunistický režim (nedatováno) [online; cit. 11. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.pametnimista.usd.

cas.cz/kolin-pametni-deska-borisi-volkovi/.
32 NA, f. Osobní spisy vězňů, Spis Boris Volek.
33 O. LIŠKA a kol., Tresty smrti, s. 119.
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oprávněné opuštění republiky. Ladislav Plšek byl odsouzen 
v šestičlenné skupině. Hlavní osobou skupiny byl Oldřich 
Prášil, který chtěl ilegálně opustit republiku, dříve než tak 
mohl učinit, byl zatčen. Během výslechu prozradil své kom-
plice a mezi nimi byl i Ladislav Plšek.34

Útěkáři a agenti chodci

Tato skupina vězňů, respektive popravených, do této stati pa-
tří spíše nepřímo, neboť se jedná o vězně, kteří úspěšně utek-
li z pracovních táborů, překročili státní hranice a vstoupili do 
služeb cizí mocnosti. Nechali se vyslat na území ČSR jako 
agenti chodci a při této činnosti byli bezpečnostními orgány 
chyceni, následně pak souzeni a odsouzeni k absolutnímu 
trestu. Jedná se o dva vězně, kteří se shodou okolností znali 
a jejich osud byl provázaný. Jejich životní osudy se protnuly 
v táboře Prokop. Tento tábor (starší pojmenování tábor Horní 
Slavkov) byl nejstarším táborem v Hornoslavkovské oblasti. 
Založen byl v srpnu 1947 a původně sloužil jako tábor pro 
německé válečné zajatce. Od 2. července 1949 do 14. května 
1955 se jednalo o tábor pro vězně ve výkonu trestu s krycím 
označením NPT-T. Tento tábor byl v oblasti nejstarší, jeho 
kapacita k 19. listopadu 1949 činila 518 vězňů, k 31. pro-
sinci 1950 to bylo již 1455 potrestaných, k 12. březnu 1952 
pobývalo v táboře 2329 mužů ve výkonu trestu a k 30. dubnu 
1953 2209 vězňů.35

Tábor byl vzdálen od Stanice Sboru vězeňské služby 
(SVS) Ostrov asi 36 km. V dubnu 1950 byly podmínky 
ubytování kritické: „Trestanec navrátivší se z práce čekal 
na uvolnění lůžka po trestanci nastupujícím pracovní smě-
nu. Pro neustálou frekvenci nemohly býti ubikace udržová-
ny v patřičném pořádku a u několika trestanců objevilo se 
zahmyzení.“36 Situace byla vyřešena až postavením baráku 
pro cca 120 osob. V táboře se nacházela ošetřovna a zubní 
ambulance, ale s nedostatečným vybavením, dále pak krej-
čovská, obuvnická a zámečnická dílna. Pitná voda se musela 
do tábora dovážet, užitková voda byla do tábora přivedena 
potrubím z nedaleké šachty. Pro hygienickou potřebu bylo 
zřízeno ústřední záchodové zařízení s 12 sedadlovými zá-
chody a s pisoáry, odpad byl sváděn do kanálu důlní vody, 
který protéká táborem a bez čištění vytéká až do Slavkov-
ského potoka. Do tábora zasahovala halda hlušiny ze šachty 
Prokop.37

ČÍŽEK Petr
* 2. 3. 1914 – Vlasatice
† 6. 2. 1952 – Praha-Pankrác, velezrada, vyzvědačství  
§ 78/1c,2a,b; 86 zák. č. 86/1950 Sb. (tr. z.)38

Původně se vyučil svářečem, v roce 1945 vstoupil do 
KSČ. V roce 1949 byl zatčen jako vedoucí pískovny v Hola-
sicích pro údajnou zpronevěru. Byl odsouzen do výko-
nu trestu na osm let. Část svého trestu si odpykával v ob-
lasti Horního Slavkova, konkrétně na táboře Prokop. Dne  

19. května 1951 uprchl spolu s dalšími vězni z pracoviště 
šachty Prokop. Tento útěk byl úspěšný a Petr Čížek se dostal 
spolu s dalším útěkářem Josefem Liškou do Německa. Při 
prvním výslechu v německém městě Hof měl Čížek vyzradit 
skutečnosti o těžbě rudy, které podléhaly státnímu tajemství. 
Následně byl převezen do uprchlického tábora Valka. Spo-
lečně s Josefem Liškou zde měli nahrát rozhovor o pomě-
rech ve vězení pro Rádio Svobodná Evropa. V červenci 1951 
ho oslovil tipař CIC s tím, zda by nechtěl pro tuto organizaci 
pracovat. Stejná nabídka práce pro americkou zpravodajskou 
službu byla učiněna i Liškovi. Po měsíčním školení byl Čí-
žek vyslán do Československa jako agent chodec, měl plnit 
organizační a zpravodajské úkoly (najít a připravit obsluhu 
vysílací stanice). Dne 7. srpna byl spolu s Liškou zadržen 
sovětskými orgány na území Německé demokratické repub-
liky (NDR) a následně předán do Československa. Dne 12. 
ledna 1952 byl odsouzen ve skupině s dalšími sedmi agenty 
chodci. Státní soud v Praze vynesl přísné rozsudky, neboť 
bylo vyhlášeno pět absolutních trestů a tři doživotí. Nejvyšší 
soud 1. února 1952 rozsudek potvrdil. Dne 5. února se napo-
sledy setkal se svojí manželkou a následující den v 6 hodin 
ráno byl popraven.39

LIŠKA Josef
* 28. 10. 1922 – Znojmo (Přímětice)
† 6. 2. 1952 – Praha-Pankrác, velezrada, vyzvědačství  
§ 78/1,2; 86/1 zák. č. 86/1950 Sb. (tr. z.)40

Vyučil se jirchářem. Za války pracoval v muniční továr-
ně u Břeclavi. Byl zatčen gestapem a vězněn až do konce 
války. Po konci války vstoupil do KSČ. Často střídal práci 
(pojišťovací agent, mlynářský pomocník, dělník v knihtis-
kárně, dělník v kaolínových dolech). Naposledy byl zaměst-
nán na uhelné brigádě v Ostravě, kde se dopustil zpronevěry 
a podvodu. Skrýval se na jižní Moravě, ale v lednu 1949 
byl zatčen a následně odsouzen na 2,5 roku odnětí svobo-
dy. Výkon trestu si odpykával v Horním Slavkově v táboře 
Prokop, odkud utekl dne 19. května 1951 s Petrem Čížkem 
(viz výše) a dalšími pěti spoluvězni. Dá se napsat, že životní 
osudy Petra Čížka a Josefa Lišky se spojily. Od okamžiku 
útěku až po vykonání trestu smrti byly téměř totožné (vý-
slech v německém Hofu, pobyt v táboře Valka, školení CIC 
na agenta chodce, zadržení na území NDR, předání do ČSR 
a následný soudní proces).41

Trest smrti v cizině

KUBÁNKA Jan
* 24. 5. 1927 – Opatová, okr. Lučenec, SR
† 25. 6. 1955 – Karl-Marx-Stadt, NDR (vyhlášení roz-
sudku)

V letech 1944–1945 byl partyzánem na Slovensku, 
v době zatčení pracoval jako tavič skla. Dne 5. října 1951 byl 
Státním soudem odsouzen na 18 let pro velezradu, vyzvě-

34 ABS, f. Vyšetřovací spisy, V 2001 Ostrava, Vyhodnocení arch. sv. V-2001 Ostrava, s. 2.
35 F. BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly, s. 38.
36 ABS, f. A 8/2, inv.j. 124 – Bývalý prostor Jáchymov – nezákonnosti.
37 F. BÁRTÍK, Zemřelé nesvobodné pracovní síly, s. 29–30.
38 O. LIŠKA a kol., Tresty smrti, s. 53.
39 I. PEJČOCH – P. TOMEK, Agenti chodci na popravišti, s. 72–73.
40 O. LIŠKA a kol., Tresty smrti, s. 102.
41 I. PEJČOCH – P. TOMEK, Agenti chodci na popravišti, s. 222–224.
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dačství, černý obchod 
a krádež. Je zajímavé, 
že rozsudek ještě ne-
nabyl právní moci, a už 
byl přesunut do Horní-
ho Slavkova. Z blíže 
neupřesněného tábora 
dne 18. listopadu 1950 
pomocí nákladního 
automobilu prchnul. 
O osm dní později byl 
dopaden a hájil se tím, 
že chtěl navštívit ne-
mocnou manželku. Za 
maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí byl 
odsouzen na další rok 
odnětí svobody. V blí-
že neupřesněné pevné 
věznici (snad z pl-
zeňských Borů) žádal 
o zařazení do uhelných 
nebo uranových dolů 
z důvodu, že by chtěl 

finančně podporovat manželku, dne 8. června 1951 byla tato 
žádost s odůvodněním, že uprchl, zamítnuta. Navzdory výše 
uvedenému byl ale transportován zpět do Hornoslavkovské 
uranové oblasti. Za přípravu útěku podkopem (18. listopa-
du 1952) byl potrestán 7 dny ostré vazby. Amnestií z roku 
1953 mu byl trest snížen o dva roky. Dne 31. března 1953 
utekl z tábora XII (pravděpodobně spíše z pracoviště, které 
spadalo pod tábor XII) spolu s Emilem Janíkem a Pavlem 
Mariňákem. Janu Kubánkovi se úspěšně podařilo překonat 

státní hranice a dostat se do Německa. Po několika měsících 
se vrátil pro svoji manželku. Při kontrole dokladů na území 
NDR se strhla přestřelka a Jan Kubánka zastřelil příslušníka 
Volkspolizei (VOPO). Za tento čin byl na území NDR dne 
25. června 1955 odsouzen a v blíže neupřesněné době popra-
ven, manželka byla deportována na území Československa.42

Příspěvek se zabývá popravenými vězni, kteří si trest 
odnětí svobody odpykávali v některém z pracovních táborů, 
jež byly založeny v oblastech těžby uranové rudy. Těmito 
tábory prošlo hrubým odhadem v rozmezí let 1946–1986 
téměř na sto tisíc mužů. Nedobrovolné pracovní síly pod tí-
hou pracovních či životních podmínek toužily zcela logicky 
po svobodě a tuto svoji touhu z bezvýchodné situace, kdy 
byly odsouzeny na mnoho let odnětí svobody, naplnily útě-
kem. Kromě úspěšných útěků docházelo i k pokusům, při 
nichž byli útěkáři chyceni, popř. zastřeleni na útěku. Dopa-
dení vězni byli postaveni před soud, který jim s ohledem na 
dobu, kdy k útěku došlo, prodloužil pobyt ve výkonu trestu 
od několika měsíců po desítky let, popř. uložil trest nejvyšší. 
Celkem bylo odsouzeno k absolutnímu trestu osm potresta-
ných, nicméně záleží na úhlu pohledu a toto číslo může být 
mnohonásobně vyšší.

42 NA, f. Osobní spisy vězňů, Spis Jan Kubánka, Záznam KS MV Karlovy Vary ze dne 3. 5. 1957.

Fotografie Jana Kubánky; NA, 
 f. osobní spisy vězňů.

Pietní místo na bývalém pankráckém popravišti 1947–1954; 
Vězeňská služba ČR – Kabinet dokumentace a historie.

Pomník obětem útěku z šachty č. 14 na hřbitově v Horním 
Slavkově, foto: František Bártík.


