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PRACOVNÍ LISTY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Pohled na areál památníku z haldy šachty č. 2

Plán tábora Vojna
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Původní vstup do bunkru

Vysvětli, k čemu sloužil bunkr?

Jak se mohl podepsat pobyt v bunkru na zdraví vězně?

Napiš, kde se mohl vězeň pohybovat a trávit volný čas mimo šichtu (práci)?

Bunkr
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Pracujte s informacemi, které získáte z expozice či výkladu průvodce.

Doplňte chybějící výrazy do textu. 

Pracovní tábor Vojna vybudovali v roce 1947 ........... Tyto nedobrovolné pracovní síly pak v blízkých šachtách
Vojna 1 a Vojna 2 pracovaly na dobývání ..........., kterou Československo vyváželo do tehdejšího ......................,
a ten ji využíval ve zbrojním průmyslu (např. ke sestrojení atomové bomby). V lednu 1950 byli němečtí zajatci
transportováni zpět do ...................... Následně se areál začal využívat jako ...................... Tábory tohoto typu byly zřizovány
na území republiky od konce roku 1948 a sloužily k izolaci nepřátel nového režimu. Jednalo se o osoby, jež  byly preven-
tivně zadrženy pouze na základě doporučení politické komise (bez soudu) na dobu až dvou let.  V roce 1951  byl tábor
nucených prací přeměněn na ...................... Byli zde vězněni ................................. odsouzení ve vykonstruovaných proce-
sech – nejčastěji za velezradu, vyzvědačství, špionáž, pokus o nedovolené opuštění republiky a podvracení lidově de-
mokratického zřízení. Spolu s nimi zde byli uvězněni také ................................. a ................................. (kolaboranti z období
druhé světové války).  V roce 1960 byla většina politických vězňů amnestována a o rok později byl tábor uzavřen.

Napište, koho které společenské skupiny se komunisté snažili eliminovat. Vysvětlete, čím mohli být tito
persekvovaní novému režimu nepohodlní?

Název společenské skupiny                                                  Důvod její perzekuce (Čím škodily novému režimu?)

Pohled na budovu velitelství (v pozadí budova korekce).

Objekt: Velitelství                          Expozice: Třetí odboj

Objekt: Věž                                        Expozice: Historie tábora
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Vyšetřovací část ošetřovny

Vysvětlete, proč je na lůžkové části ošetřovny tak málo postelí.

Jaké výhody měli nemocní vězni na lůžkové části oproti běžnému režimu v táboře?

Pohled na cimru v ubytovacím baráku

Popište vybavení cimry.

Ošetřovna

Ubytovací barák G
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Popište jednotlivé součásti tábora a vyznačte je do obrázku modelu.

Vytvořte schematický nákres své verze tábora se všemi typickými součástmi.

Zakreslete do mapy, v kterých oblastech se zneužívala nesvobodná pracovní síla k těžbě uranové rudy. 
Informace naleznete v druhé místnosti.

Ve kterém dalším státě sovětského bloku se k těžbě uranové rudy
zneužívala nesvobodná pracovní síla? 

Pomůže Ti mapa.
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Pohled na areál tábora, v popředí kulturní dům (vpravo)

Vysvětlete, k jaké ojedinělé události došlo na táboře Vojna v roce 1955.

Jaká byla příčina a jaký následek této masové akce z pohledu vězňů? 

Příčina:

Důsledek:

Popište vybavení korekční cely. K čemu se jednotlivé předměty v cele používaly?

Kulturní dům
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Na obrázcích jsou dva vězeňské obleky. Napište, který z nich byl určen pro práci v podzemí a který 
nosili vězni v táboře. Své tvrzení zdůvodni. 

Kaple

Napište jména osob, které byly popraveny v souvislosti s uranovými tábory. Víte, za jaký čin 
byli popraveni?

Jméno popraveného                                                                                           Důvod udělení absolutního trestu
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Budova korekce                                                                                                                                              Korekční cela

Napište, co se rozumí pojmem korekce a jaké druhy korekce byly na vězních uplatňovány.

Jaký objekt byl využíván pro korekci do té doby, než byla postavena tato budova?

Popište vybavení korekční cely. K čemu se jednotlivé předměty v cele používaly?

Korekce


