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Přestože se v této nelehké době snažíme na stránkách tištěných i internetových 
periodik Společnosti pro církevní právo přinášet spíše povzbuzující informace, 
cítíme povinnost upozorňovat též na témata spojená s temnou kapitolou našich 
dějin – komunistickým terorem.

Nutnost připomínat období komunistické totality, zejména konec čtyřicátých 
let a padesátá léta dvacátého století, vzrůstá spolu s tím, čím je mezi námi přímých 
účastníků těchto neblahých událostí československých dějin méně a méně.

K vymezenému účelu může posloužit publikace Jiřího Padevěta Komunistické 
lágry: Tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů 
a internační místa duchovních 1948–1962.

Jak již plyne z názvu recenzované knihy, komunistické lágry lze rozdělit do 
čtyř různých druhů:
1. Na tábory nucených prací (TNP). Ty byly v provozu mezi lety 1948–1954. Re‑

žim je zřizoval většinou v blízkosti průmyslových budov a dolů, jež vyžadovaly 
levnou pracovní sílu. Do táborů tohoto typu mohl být poslán jakýkoliv občan 
ČSR, a to dle libovůle komunistických funkcionářů, aniž by jej odsoudil soud.

2. Další druh komunistických kriminálů představovaly nápravně pracovní tábory 
(NPT), do kterých byly posíláni političtí vězni, retribuční vězni i kriminální 
vězni. Technicky byly nápravně pracovní tábory srovnatelné s nacistickými 
koncentračními tábory.

3. Další kategorií komunistických lágrů byly pracovní útvary vězňů, zřizované 
jako pobočky kamenných věznic. Pracovní útvary vězňů se podobaly nápravně 
pracovním táborům, tedy byly obdobou koncentračních táborů z doby nacismu.

4. Posledním typem byla internační místa duchovních a řeholníků, zřizovaná 
v návaznosti na Akci K z 13. dubna 1950 a 27. dubna 1950.
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Autor v knize uvádí přehled bývalých komunistických lágrů na území dnešní 
České republiky. Postupuje podle jednotlivých krajů, od západu k východu. Kni‑
ha je bohatá na dobové fotografie a jiné historické materiály, včetně vyobrazení 
současné podoby lokalit původních komunistických lágrů. Proměna míst čtenáře 
mnohdy překvapí.

První a zároveň nejdelší kapitola knihy je věnována Karlovarskému kraji. Na 
území tohoto dnes nejmenšího kraje České republiky se nacházely více než dvě 
desítky nechvalně proslulých lágrů. Jmenujme např. pracovní tábory v Jáchymově 
a ve Vykmanově (část města Ostrov nad Ohří) s pověstnou Věží smrti, kde vězni, 
přesněji řečeno internované osoby, za otřesných podmínek pracovali v dolech, 
těžili a často holýma rukama třídili radioaktivní uran, jenž Československo zdarma 
dodávalo Sovětskému svazu. (Podle vzpomínek profesora J. R. Tretery to učitelé 
ve školách vysvětlovali jako projev naší vděčnosti za to, že nás sovětská armáda 
v roce 1945 osvobodila. Až někdy na konci šedesátých let, snad v roce 1968, došlo 
ke změně a sovětská strana začala za uran – v té době ale již z Příbrami – něco 
málo platit.)

Komunistické lágry v okolí Karlových Varů byly často označovány za likvidační, 
což dosvědčují počty zemřelých osob, i časté snahy o útěk. Dále o tom svědčí, jak 
se političtí a náboženští vězni té doby sami označovali. Byli to muklové. Českým 
lidem v té době nově vytvořené slovo MUKL bylo zkratkou pro „Muž Určený 
K Likvidaci“. Tedy něco podobného, co nacisté označovali v materiálech dopro‑
vázejících vězně do koncentračního tábora slovy „návrat nežádoucí“.
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