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DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY
Upřesnění k obrázku na s. 211: Václav Lauer působil od 5. 7. 1951 do 30. 9. 1954 jako velitel stráže útvaru
PÚP/O Horní Slavkov, tj. v táboře Ležnice. V období od 1. 10. 1954 do 31. 3. 1955 byl posluchačem školy
NZ-MV pro středně velitelské kádry v Praze-Řepích. Následně se vrátil na Ležnici, kde se k 1. 4. 1955 stal
formálním náčelníkem tábora. Tou dobou však už v hornoslavkovských šachtách probíhaly likvidační
práce a těžba uranové rudy se zde chýlila k závěru. Provoz trestaneckého tábora Ležnice byl ukončen ke
dni 22. 8. 1955, nicméně Václav Lauer byl (dle personální dokumentace) náčelníkem NPT Ležnice až do
30. 6. 1956. Vzhledem k tomu, že nová oficiální věznice Horní Slavkov vznikla na místě zrušeného tábora
Prokop teprve v roce 1958, respektive 1961 a mezidobí hornoslavkovského vězeňství 1955–1958 není nijak
zpracováno, předpokládejme prozatím, že úkoly a kompetence posledního tábora v oblasti byly s likvidací
tábora Ležnice přeneseny na všechna končící vězeňská pracoviště Horní Slavkov. Více světla vnese snad
do záležitosti další výzkum.
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