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Errata
pro knihu
Jáchymovské tábory – peklo, ve kterém mrzlo
z roku 2019

MECHANICKÉ OPISY a VĚCNÉ CHYBY
CHYBNÝ ÚDAJ

SPRÁVNĚ MÁ BÝT (OPRAVTE SI NA…)

v severozápadním cípu

v severním cípu

229

komunistický předseda vlády

komunistický generální tajemník

563

Géza Ráz

Gejza Rácz

STRANA

83

723

Od února 1946 do začátku roku 1951

Od února 1946 do začátku roku 1950

743

From February 1946 to early 1951

From February 1946 to early 1950

947

ministerský předseda

nejvyšší představitel KSČ

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.
Ze starší literatury jsme převzali předpoklad o používání platebních poukázek od roku 1948. Ve
světle novějšího bádání bude však zřejmě třeba ho korigovat nebo explicitněji doložit. Ing. Zbyšek Šustek,
CSc., z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Slov. num. spoločnosti pri SAV, publikoval během
roku 2020 vynikající práci Väzenské peňažné poukážky v Československu 1949‑1992 (Numizmatika, 29:
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137–224, 2020), ve které se problematice vězeňských poukázek zevrubně a nesmírně erudovaně věnuje.
Zkrácená verze téhož textu je online k dispozici v časopisu Historická penologie, č. 2/2020:
www.VSCR.cz/wp-content/uploads/2021/01/HP_02_20_web.pdf.
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