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I.

Vývoj původce fondu

Původcem fondu jsou dvě svou funkcí částečně podobná, zřizovatelem odlišná, umístěním
totožná a existencí přímo na sebe navazující zařízení – Pracovně výchovný tábor Mirošov a
Sběrný (koncentrační, internační) tábor Mirošov.
Pracovně výchovný tábor Mirošov (Arbeitserziehungslager Miroschau) zahájil činnost
v dubnu 1943. Šlo o táborové zařízení, které bylo v době okupace určeno k tzv. převýchově
osob uprchlých z nuceného pracovního nasazení v Německu nebo narušujících pracovní
morálku nenastoupením předepsané práce, neplněním norem, častými absencemi apod.
Uvedené tábory byly budovány podle německého vzoru na základě vládního nařízení č.
404/1942 Sb. ze 7. prosince 1942 o zajištění stability mezd, platů a pracovní morálky. Jejich
zřizovatelem byl úřad Generálního velitele neuniformované protektorátní policie
(Generalkommandant der Nichtuniformierten Protektoratspolizei – GKNP) se sídlem v Praze,
který vydal táborový řád a další organizační předpisy. Tábor se nacházel na východním okraji
Mirošova poblíž za okupace vystěhované osady Myť, v těsném sousedství pily. V oddělené
části se nacházela strážnice, kanceláře, ošetřovna a skladiště, v ubytovací části pak kromě
dřevěných ubytovacích baráků i kuchyně, umývárna a prádelna. Tábor byl obehnán drátěným
plotem se strážními věžemi.
Podle stavu z listopadu 1944 byl tábor projektován pro 1000 vězněných osob (mužů), dále
v něm působilo 13 správních orgánů, 13 pracovních sil a 1 táborový lékař. Ostrahu tábora a
doprovod vězňů na práci zajišťovalo 61 strážných z řad penzionovaných a znovu ke službě
povolaných protektorátních četníků. Velitelem byl SS-Oberscharführer Henning, který
současně velel ženskému pracovně výchovnému táboru v Plzni-Karlově.
Režim v táboře byl méně přísný než v koncentračních táborech, přesto se vyznačoval
nedostatečnou a nekvalitní stravou (navzdory zařazení zde umístěných osob v systému řízeného
zásobování potravinami zpravidla jako „dlouho“ nebo „těžce“ pracujících), ubohou úrovní
hygieny, těžkou prací a v závislosti na konkrétních osobách strážních orgánů více či méně
tvrdým zacházením. Pobyt v táboře trval nejméně dva týdny a nesměl překročit 12 týdnů,
zpravidla však šlo o 4-8 týdnů. Propuštěné osoby byly většinou předávány do tzv. sběrného
tábora v Praze-Ruzyni, odkud byly vypravovány transporty na říšské území a „napravení“
provinilci se tak vraceli do práce k původní firmě.
Hlavním zaměstnavatelem „převychovávaných“ byly pily firmy Reschop Sägerwerke v
Mirošově (hlavní sídlo firmy v německém Essenu), které zpracovávaly od roku 1941 zejména
kalamitní dřevo z území vojenského výcvikového prostoru Brdy, za války obsazeného a
rozšířeného německou armádou. Pro doplnění je třeba poznamenat, že kromě mirošovského
tábora se ještě nacházel na území brdského vojenského prostoru od r. 1942 v Kolvíně tábor pro
civilní nuceně nasazené pracovníky firmy Wilhelm Fischer (sídlo firmy Mörfelden u Frankfurtu
nad Mohanem), která zajišťovala vlastní těžbu dřeva. Dále je doloženo od dubna do listopadu
1944 rovněž pracovní nasazení žen na bývalém velkostatku L. Feierabenda v Mirošově
(Landwirtschaftlicher Stützpunkt Miroschau), jejichž ubytovna se nacházela v hostinci U
Holpuchů ve vystěhované obci Štítov; v tomto případě šlo o dočasnou pobočku ženského
pracovně výchovného tábora Plzeň-Karlov.
23. března 1945 došlo k uvolnění mirošovského tábora. Jeho osazenstvo i personál byli
převedeni na plzeňský Karlov, kde tábor pokračoval v provizorních podmínkách paralelně
s ženským až do závěru dubna 1945. Ve dnech 12. a 21. dubna 1945 bylo do vyprázdněného
tábora v Mirošově přivezeno ve dvou transportech celkem 765 politických vězňů z brněnských
Kounicových kolejí, kteří zde byli umístěni pod ostrahou SS až do osvobození. Pracovně
výchovný tábor tak v závěrečném období války de facto suploval roli německé policejní
věznice.
Osvobození vězni opustili tábor 12. května 1945. Od prvních revolučních dnů docházelo
v Mirošově k internování místních Němců a vojenských zajatců na místním zámečku. Po
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odjezdu politických vězňů se pro tyto účely začal využívat uprázdněný táborový objekt, který
už 11. května 1945 převzala od místního národního výboru československá armáda; tato
přejímka však měla pouze formální charakter. Vzhledem k tomu, že původní strážní oddíl
pracovně výchovného tábora se skládal z protektorátních četnických a policejních penzistů a
tento stav zůstal i po osvobození, přešlo organizační zabezpečení tábora v přesně neurčené době
května 1945 na Policejní ředitelství v Plzni (resp. Ředitelství národní bezpečnosti v Plzni), a
nikoli na rokycanský ONV. Tábor se tak stal jedním z míst, kde probíhala nucená koncentrace
německého obyvatelstva. To bylo v důsledku vládního nařízení č. 4/1945 Sb. z 5. května 1945 o
volbě a pravomoci národních výborů a dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19.
května 1945 o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o národní
správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a
ústavů prohlášeno za státně nespolehlivé a na jeho majetek byla uvalena národní správa. Po
prošetření chování za okupace vyšetřovací komisí příslušného ONV, které se zpravidla časově
táhlo, byli jednotlivci vydáni k trestnímu stíhání nebo propuštěni; v duchu závěrů Postupimské
konference pak bylo prakticky veškeré německé obyvatelstvo určeno k odsunu za hranice.
14. května 1945 přišel do mirošovského tábora první transport internovaných Němců
z tábora v Plzni-Karlově. Mirošov se od této chvíle stal odlehčovacím zařízením rychle se
plnícího karlovského tábora, přijímal i transporty z přeplněné věznice v Plzni-Borech. Národní
výbor města Plzně původně zamýšlel učinit z Mirošova hlavní sběrné středisko pro odsun
plzeňských Němců, vzhledem k pozdějšímu zabrání tábora Rudou armádou však z tohoto plánu
sešlo. Tábor se v průběhu května rychle plnil a maximálního počtu zajištěných dosáhl na konci
května 1945, kdy se v něm nacházelo 2400 mužů, žen a dětí, což představovalo více než
dvojnásobek oficiální kapacity uváděné v době okupace. V následujících týdnech stav opět
klesal v důsledku masivního přesunu části zajištěnců na území Německa, ke kterému došlo na
sklonku května 1945, a postupného propouštění a přesunu do jiných táborů (stav 670 osob k 28.
srpnu, 505 k 11. říjnu 1945, 471 ke dni zrušení 24. října 1945). Mezi internovanými byli jak
němečtí starousedlíci z Plzně a okolí, tak i uprchlíci německé národnosti, zejména ze Slezska.
Šlo o smíšený tábor, u kterého vzhledem ke krátké době existence nedošlo ke specializaci na
určitý druh zajištěných osob (výnos MV z 29. října 1945, č. II-1622-17/10-45-33-V/4 o
základních směrnicích pro reorganizaci internačních táborů již na praktický provoz tábora
Mirošov neměl vliv); postupně však nabýval charakteru sběrného střediska. Přímé odsuny do
Německa se z něj kromě jednorázové akce z konce května 1945 neprováděly.
Správu tábora zajišťovalo spolu s tábory Plzeň-Karlov a Stod Policejní ředitelství (resp.
ŘNB) v Plzni. Komplikovala ji však skutečnost, že objekt ležel v sovětské okupační zóně.
Vykonáváním správní, hospodářské, zdravotní a zásobovací agendy internačních táborů
nacházejících se v obvodu ŘNB byl po osvobození pověřen komisař JUC. Josef Sladký, jeho
zástupcem byl komisař JUDr. František Průcha, který je v korespondenci uváděn jako velitel
tábora Mirošov. Faktický výkon velitelské pravomoci v táboře však příslušel reaktivovanému
čet. kpt. v.v. Václavu Heřmanovi, který velel zdejšímu strážnímu oddílu. Administrativu
v táboře zajišťoval po celou dobu jeho fungování správní úředník Josef Vacek, hospodářským
správcem byl v závěru Alois Nosek, účetnictví zpracovával oficiál Josef Kunc. Jako základní
norma pro vedení tábora byl s velkou pravděpodobností používán „domácí řád“ sběrného tábora
v Plzni-Karlově, který vypracovalo plzeňské policejní ředitelství 26. května 1945; tento řád se
stal do značné míry inspirací pro obdobný předpis vydaný později pro internační tábory
ministerstvem vnitra. Z dochovaných vlastních písemností tábora je zřejmé, že přibližně do
přelomu července a srpna 1945 se oficiálně používal název „Koncentrační tábor Mirošov“, od
této doby „Sběrný tábor Mirošov“, mimo to je též v některých dokumentech dochovaných ve
fondu Policejního ředitelství v Plzni nazýván táborem internačním. Zajištění byli vysíláni na
práce do okolních podniků (pily, železárny Hrádek u Rokycan) a na zemědělské práce,
postupně byli dáváni k dispozici firmám a zemědělcům i na stálá venkovní komanda.

6
Tábor v Mirošově fungoval do 24. října 1945, poté jej zabrala pro své potřeby sovětská
armáda. Ta jej opustila v prosinci 1945 a zanechala v dezolátním stavu, následně byl určen pro
vybudování karanténního střediska. Ztráta Mirošova a nedostatečná kapacita sběrného střediska
v Plzni-Karlově si současně vynutila urychlenou výstavbu a rozšíření internačního střediska
v Třemošné, kam byli zbývající internovaní i personál většinou přesunuti. Likvidátorem tábora
se stal jeho bývalý velitel komisař Průcha, který vyřizoval písemné dotazy ohledně zde
internovaných osob apod. až do roku 1946; tato agenda již však probíhala v režii Ředitelství
národní bezpečnosti v Plzni.
II.

Vývoj a dějiny fondu

V době okupace byla správa pracovně výchovného tábora řízena centrálně z Prahy; tábor
však používal vlastní podací deník a vedl evidenci zajištěných osob formou průběžně
chronologicky vedených evidenčních knih (Tagebuch); dále mj. evidoval předměty odebrané
vězněným osobám při příchodu a jejich opětovné vydání při odchodu. Do zvláštní kartotéky
byly zakládány ohlašovací lístky pro vyživovací úřad. Uvedená kartotéka se dochovala jako
jednotná pro tábory Mirošov i Plzeň-Karlov včetně pobočky ve Štítově; nelze však říci, zda jde
o původně samostatné kartotéky sloučené po válce, nebo zda šlo od začátku o jednotnou
kartotéku a kde a kým byla v tom případě vedena (osoba společného velitele však napovídá
alespoň zčásti jednotné administrativě). Jiné písemnosti např. hospodářského charakteru z doby
okupace se nedochovaly.
Zlomkovitě se dochovaly i písemnosti internačního tábora z poválečné doby, kdy správu
tábora vedlo Policejní ředitelství (resp. Ředitelství národní bezpečnosti) v Plzni. Z torza
podacího deníku lze pouze určit, že spisová služba v táboře byla vedena podle způsobu
zavedeného na Policejním ředitelství v Plzni, tj. došlé i odesílané korespondenci byla
přidělována jednací čísla v jedné řadě v podobě pořadového čísla podacího deníku lomeného
rokem a existovala zde písmeny abecedy označená registratura (zařazování se řídilo podle
prvního písmene příjmení osoby nebo podle věci, o níž spis pojednával) dále dělená v rámci
jednotlivých písmen číselně. Jednací číslo bylo dále někdy doplňováno podle charakteru věci
zkratkou „Ev.(idenční)“ nebo „Úč.(etní)“. Z této registratury se však nedochovalo vůbec nic
(resp. ukládací znaky jsou jen na některých z torzovitě dochovaných písemností). Dále je
z dochovaných písemností zřejmé, že řada dokumentů vznikajících v táboře jednací čísla
nedostávala. Odděleně byla evidována korespondence strážního oddílu SNB, který měl zvláštní
podací deník a index k němu; v obou pomůckách po zániku tábora Mirošov dále pokračoval
strážní oddíl internačního střediska v Třemošné, který byl zčásti personálně totožný. Vlastní
spisy strážního oddílu z doby působení v Mirošově se však s výjimkou nepatrného torza
nedochovaly. Podobně se nedochoval ani depozitní deník, ve kterém byla vedena evidence
peněz a cenností odebraných internovaným osobám.
Poválečný internační tábor vedl stejným způsobem jako jeho okupační předchůdce i
kartotéku evidenčních lístků vyživovacího úřadu pro své příslušníky trvale bydlící v táboře. Při
předání kartotéky okupačního pracovně výchovného tábora z AMP do SOA Plzeň do ní byly
tyto poválečné evidenční lístky též začleněné. K zamanipulování došlo při pořádání rozházené
kartotéky v AMP v roce 1959 (viz kap. III), ovšem nelze říci, zda šlo o obnovení původního
stavu, nebo zda byla v roce 1945 vedena poválečná evidence odděleně od okupační a jde o
spojení dvou de facto nezávislých časově následujících řad. Při inventarizaci ve Státním
oblastním archivu v Plzni byl existující stav ponechán.
Nedochování většiny spisů má podle dostupných informací kořeny již v době likvidace
tábora v roce 1945. Podle tvrzení velitele tábora F. Průchy (PŘ Plzeň, sign. N 2-31, karton
1310) byla většina spisů včetně účetních dokladů při obsazení tábora Rudou armádou zničena.
Zbylý spisový materiál byl následně předán do střediska Karlov I v Plzni. Odtud se zřejmě
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společně s registraturou tábora Karlov dostal do spisovny tehdejšího Ústředního národního
výboru v Plzni, který po ukončení činnosti karlovského tábora v roce 1947 zajišťoval jeho
likvidaci, a odtud do Archivu města Plzně.
III.

Archivní charakteristika fondu

Písemnosti obsažené ve fondu se dostaly do Státního oblastního archivu v Plzni v několika
etapách. Původně se nacházely z větší části v Archivu města Plzně. Na základě arbitrážního
rozhodnutí Archivní správy MV ze 17. srpna 1971 o konečném uložení archiválií, jež zatím
byly majetkem Archivu města Plzně, předal dne 17. dubna 1972 městský archiv tehdejšímu
Státnímu archivu v Plzni kartotéku evidenčních lístků pro vyživovací úřad, plánek pohřebiště
sběrného tábora, jednu knihu (index k seznamu zasazených sil) a dva fascikly spisů sběrného
tábora včetně dokladů o předání cenin kampeličce v Mirošově a nemanipulované likvidační
agendy. Uvedený materiál byl zapsán do knihy přírůstků pod přír. č. 5/1973 dne 27. listopadu
1973. Dodatečně zaslal městský archiv dne 2. října 1972 ještě fascikl ohledacích listů nalezený
při třídění jiných archiválií. Tento přírůstek byl zapsán jako přír. č. 4/1972 dne 3. října 1972.
Bližší okolnosti ohledně převzetí uvedeného materiálu Archivem města Plzně nejsou známy.
Ještě v Archivu města Plzně došlo k archivnímu zpracování kartotéky evidenčních lístků pro
vyživovací úřad, kterou (původně rozházenou) abecedně uspořádal v roce 1959 Václav
Procházka. Archivní pomůcku pod názvem „Sběrný tábor Mirošov“, zahrnující pouze
kartotéku, sestavil v roce 1963 PhDr. Miloslav Bělohlávek. Pomůcka byla předána spolu
s kartotékou Státnímu archivu v Plzni, její platnost však byla popřena poté, co byly do fondu
začleněny i ohledací listy a plánek pohřebiště (ostatní materiál předaný jako součást přírůstku č.
5/1973 zůstal z neznámého důvodu uložen odděleně a nebyl ve fondu fakticky zařazen) a tři
knihy evidenčně deklarované v roce 1993 jako dva podací protokoly a jeden index a v roce
2001 jako tři podací protokoly, k jejichž předání do Státního archivu v Plzni chybí spolehlivá
informace (snad předány v říjnu 1964 z tehdejšího Archivního oddělení KSMV souběžně
s tehdy předávanými písemnostmi fondu Sběrné tábory okresu Sušice). Vzhledem k uvedeným
skutečnostem byl fond od roku 2001 veden jako nezpracovaný, k čemuž přispěla i zjištění
postupně učiněná archivářem Mgr. Jiřím Jelenem, že další „mirošovské“ archiválie se nacházejí
roztroušené jednak v SOA ve fondu Pracovní a sběrné středisko Karlov I a Internační středisko
Třemošná a jednak v Archivu města Plzně. Užitečnou pomůckou (byť neoficiální) se stal
kartotéční jmenný index k evidenční knize vězňů (os. č. 2591-6498) z doby okupačního
pracovně výchovného tábora, který v roce 1982 vytvořila pracovnice SOA Plzeň Marie Sovová.
V letech 2004-2005 provedl ve Státním oblastním archivu v Plzni Mgr. Miroslav
Eisenhammer inventarizaci fondů sběrných a internačních táborů, v jejímž rámci byly do fondu
Internační tábor Mirošov začleněny další písemnosti: z fondu Pracovní a sběrné středisko
Karlov I služební kniha a evidenční kniha internovaných osob, zlomky evidenční a účetní
agendy založené v dalších knihách tohoto fondu a ze spisů vyčleněné torzo podacího deníku a
korpus seznamu příslušníků tábora Mirošov, z fondu Internační středisko Třemošná přehled
pracovního zařazení internovaných osob, z neevidovaného materiálu zbytek původního
přírůstku 5/1973 a další jednotliviny aktového charakteru, jejichž cestu do Státního oblastního
archivu nebylo možné přesně identifikovat. Z původních tří knih fondu byl vyčleněn jeden
podací deník náležející pracovnímu a sběrnému středisku Karlov. Významný přírůstek
představovaly archiválie delimitované v roce 2005 z Archivu města Plzně (přír. č. 28/05 delimitace proběhla dne 25. 8. 2005 (čj. SOAP/00-2109/05-15) na základě rozhodnutí
Ministerstva vnitra – odboru archivní správy z 10. srpna 2005, čj. AS-1242/2-2005) - další
podací deník, další evidenční kniha vězňů (os. č. 1418-2590) a evidenční kniha odebraných
předmětů z doby okupačního pracovně výchovného tábora, které byly původně zahrnuty ve
fondu Odbor pro právo a spravedlnost NV města Plzně (Pracovní a sběrné středisko Karlov).
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Z předaných archiválií nezpracované části téhož fondu byly vyčleněny jednotliviny z období
poválečného internačního tábora Mirošov o rozsahu cca půl kartonu (původní kartony 4690,
4701, 4705, 4706, 4708 – evidenční dotazníky internovaných, záznamy o jejich přidělení na
práci a o propuštění). Konečně byla do fondu zařazena kartotéka osob internovaných v táboře
v období od května do října 1945, která byla původně v AMP zařazena ve fondu Městský
národní výbor Plzeň (odbor pro vnitřní věci). Vyčleněna byla složka nemanipulovaných
písemností (0,01 bm) z doby likvidace tábora vyřizovaných komisařem Průchou zpravidla bez
čj., která byla zařazena do fondu Policejní ředitelství Plzeň k signatuře N 5.
Ve Státním oblastním archivu v Plzni byl fondu přidělen název „Internační tábor Mirošov“,
který vystihoval s přihlédnutím k době existence původce a postupně se vyvíjející funkci
ostatních obdobných táborů v plzeňské oblasti nejlépe jeho účel, přestože byl v této formě ve
své době pro mirošovský tábor oficiálně používán pouze řídce. Doklady pracovně výchovného
tábora z doby okupace byly do fondu začleněny jako priora a tak se také odrážejí v časovém
rozsahu fondu stanoveném léty (1943)1945. Důvodem začlenění bylo celkově nepatrné
množství archiválií a zejména kontinuální provoz táborového objektu, který se odráží i ve
společné kartotéce ohlašovacích lístků pro vyživovací úřad.
Vzhledem ke skutečnosti, že z původních registratur jak okupačního, tak poválečného tábora
se dochovala pouhá torza, nebylo možné rekonstruovat původní uspořádání. Materiál byl proto
rozdělen podle diplomatických kategorií na úřední knihy, spisový materiál, účetní materiál a
kartotéky. V rámci spisů byla vydělena malá skupina protokolovaných písemností opatřených
jednacími čísly, zbylé vesměs neprotokolované a nemanipulované písemnosti byly rozděleny
věcně podle obsahu. V inventárním seznamu jsou formou odkazu bez vlastního inventárního
čísla zachyceny i registraturní pomůcky strážního oddílu, které se fyzicky nacházejí ve fondu
Internační středisko Třemošná.
Po sloučení všech výše uvedených archiválií obsahuje fond 9 knih (6 úředních a 3
registraturní pomůcky – podací protokoly), 2 kartony spisového a účetního materiálu a dvě
kartotéky, celkový rozsah archiválií pocházejících vesměs z let 1943-1945 činí 2,66 bm. Vnitřní
skartace prováděna nebyla. Stavba pomůcky se řídila přílohou č. 2 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.
ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, s přihlédnutím k metodickému návodu pro
vyhotovování a vnější úpravu archivních pomůcek ve Státním oblastním archivu v Plzni (Sar2613/9-61). Fond je kategorizován stupněm II a jeho fyzický stav je dobrý s výjimkou knih,
které mají poškozené hřbety; některé další jednotliviny, zejména složka seznamu příslušníků
tábora (inv. č. 12) nesou stopy poškození vlhkostí a rzí. Jazyk dokumentů z období okupace je
německý, u poválečných zpravidla český.
IV.

Obsah fondu

Fond v dochované torzovité podobě nabízí zejména základní přehled o osobách, které byly v
táboře internovány, a to jak v době války, tak i v době poválečné. Při vyhledávání konkrétní
osoby je však třeba projít obě kartotéky, evidenční knihy i evidenční dotazníky a seznamy,
protože tyto záznamy spolu ne vždy plně korespondují. Z válečné doby není ve fondu
dochováno nic k hospodářské a běžné správní agendě (zájemce najde více informací
v Národním archivu Praha, fond GKNP). O provozu poválečného internačního tábora alespoň
napoví služební kniha a dochované zlomky hospodářské a správní agendy. Fond neobsahuje
žádné dokumenty, ze kterých by bylo možné přímo soudit na tradované násilné excesy při
zacházení s internovanými osobami v poválečných měsících; podává pouze zlomkovité
svědectví o zabavování peněz a cenných předmětů a (snad) přesný přehled úmrtí.
Navzdory uvedené torzovitosti lze z dochovaných dokladů získat alespoň základní představu
o chodu tábora, který byl obdobný jako u táborů (středisek) v Plzni-Karlově a Třemošné. K
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důkladnému poznání jeho funkce a činnosti je žádoucí i současné seznámení se s fondy
středisek Karlov a Třemošná a příslušnými částmi fondu Policejní ředitelství v Plzni, který
v došlé korespondenci a souhrnných hlášeních nabízí další, ve vlastním fondu nedochované
informace.
V.

Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky

Fond uspořádal, inventární seznam sestavil a úvod napsal v druhém čtvrtletí roku 2005 ve
Státním oblastním archivu v Plzni Mgr. Miroslav Eisenhammer.
V Plzni dne 29. 12. 2005

10

Příloha č. 1
Seznam použitých pramenů a literatury:
Archivní prameny:
Národní archiv Praha
- fond Generální velitel neuniformované protektorátní policie (nezpracovaný materiál) –
tabulkový přehled pracovně výchovných táborů na území Protektorátu Čechy a Morava podle
stavu z listopadu 1944
Státní oblastní archiv v Plzni
- fond Policejní ředitelství v Plzni, signatura (karton): N 2-27 (1310), N 2-31 (1310), N 2-47
(1310), N 2-5 (1332), N 2-6 (1332), N 5-32 (1312)
Literatura:
Bubeníčková, Růžena, Kubátová, Ludmila, Malá, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha
1969.
Gregor, Jaroslav (ed.): Vzpomínáme na Mirošov. Památník osvobozených politických vězňů
koncentračního tábora v Mirošově u Rokycan. Brno s d. [1947].
Jindřich, Karel (ed.): Utrpením k vítězství. Svědectví o Kolvínu a Mirošovu – pracovním,
pracovně-výchovném a koncentračním táboru. Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka
Rokycany, Suppl. Historie 7/1999, Rokycany 1999.
Kol.: Dějiny Plzně v datech. Lidové noviny, Praha 2004.
Kol.: Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2.
světové války. Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2004.
Kol.: „Nepřichází-li práce k Tobě…/Kommt die Arbeit nicht zu Dir…“. Různé podoby nucené
práce ve studiích a dokumentech. Česko-německý fond budoucnosti – Kancelář pro oběti
nacismu, Praha 2003.
Pospíšil, Jaroslav: Hyeny. Lípa, Vizovice 1996.
Staněk, Tomáš: Tábory v českých zemích 1945-1948. Tilia (pro Slezský ústav Slezského muzea
v Opavě), Šenov u Ostravy 1995.
Weikert, Josef: Anführer der Miröschauer Partisanen identifiziert. In: Jahrbuch Mies-Pilsen 7,
1998, S. 49-53.
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Příloha č. 2
Seznam použitých zkratek
AMP
bm
č.
č.j.
ČSR
GKNP
KSMV
MV
ONV
os. č.
Sb.
SNB
SOA
SS

Archiv města Plzně
běžný metr
číslo
číslo jednací
Československá republika
Generalkommandant der Nichtuniformierten Protektoratspolizei
krajská správa ministerstva vnitra
ministerstvo vnitra
okresní národní výbor
osobní číslo
sbírka (zákonů)
Sbor národní bezpečnosti
státní oblastní archiv
Schutzstaffeln

INVENTÁRNÍ
SEZNAM

14
Inv.
č.

Obsah

Čas.
rozsah

Čís.
evid. j.

I. Úřední knihy
a) evidenční
1

2

3

Evidenční kniha vězňů (Tagebuch) pracovně
výchovného tábora Mirošov (6. 12. 1943 - 21. 3. 1944,
os. č. 1418-2590)

(1943-1944)

K1

Evidenční kniha vězňů (Tagebuch) pracovně
výchovného tábora Mirošov (23. 3. 1944 - leden 1945,
os. č. 2591-6498)

(1944)1945

K2

Evidenční kniha odebraných předmětů pracovně
výchovného tábora Mirošov (příchod 12. 11. 1943 6. 6. 1944, os. č. 1006-3547)

(1943-1944)

K3

4

Evidenční kniha zajištěných osob internačního tábora
Mirošov A-Z

1945

K4

5

Evidenční kniha pracovního nasazení příslušníků
internačního tábora Mirošov (torzo – index)

1945

K5

1945

K6

b) správní
6

Služební kniha internačního tábora Mirošov (1. 8. –
24. 10. 1945)
II. Spisový materiál
a) registraturní pomůcky

7

Podací protokol pracovně výchovného tábora Mirošov
(20. 4. 1943 - 17. 9. 1943, čj. 1 - 2000)

(1943)

K7

8

Podací protokol pracovně výchovného tábora Mirošov
(17. 9. 1943 - 31. 12. 1943, čj. 2001-3762; 1. 1. 1944 30. 12. 1944, čj. 1-1520)

(1943-1944)

K8

Podací protokol internačního tábora Mirošov (torzo 25. 9. 1945 - 11. 10. 1945, čj. 240 – 298)

1945

K9

Podací protokol strážního oddílu SNB (8. 9. 1945 25. 10. 1945, čj. 551 - 706)

1945

IS Třemošná,
K 43

Index k podacímu protokolu strážního oddílu SNB

1945

IS Třemošná,
K 45

9

15
Inv.
č.

Obsah

Čas.
rozsah

Čís.
evid. j.

b) spisy
10

Protokolované spisy (torzo – čj. 77, 78, 100, 106, 118,
131-137, 150, 189, 192, 284, 285, 353/45 – mj. pokyny
k provozu táborů, pracovní nasazení internovaných
osob)

1945

1

11

Evidenční dotazníky internovaných osob (torzo)

1945

1

12

Celkový seznam příslušníků tábora, dílčí seznamy osob
starších 60 let, práce neschopných, nasazených na
zemědělské práce

1945

1

13

Seznamy osob přidělovaných na práci jednotlivým
zaměstnavatelům

1945

2

14

Žádosti o propuštění, potvrzení o propuštění z internace
(jednotlivci)

1945

2

15

Ohledací listy osob zemřelých v táboře Mirošov (26. 5.
- 18. 10. 1945)

1945

2

16

Pohřebiště tábora Mirošov (přehled uložení do hrobů,
plánek pohřebiště)

1945

2

17

Návrhy na vystavení úhrnných lístků na výdej potravin
za 2. - 5. zásobovací období (25. 6. - 14. 10. 1945 připojeny seznamy internovaných osob a normálie
týkající se dávek potravin)

1945

2

Likvidace tábora (seznam osob odtransportovaných 23.
10. 1945 z tábora Mirošov do tábora Třemošná,
protokol z 26. 10. 1945 o předání inventáře tábora Rudé
armádě, zápis z 29. 10. 1945 o předání předmětů
odebraných internovaným)

1945

2

Nemanipulované písemnosti strážního oddílu (mj.
seznamy příslušníků strážního oddílu)

1945

2

18

19

III. Účetní materiál
20

Objednávky různých potřeb a potravin

1945

2

21

Předpisy částek za práci internovaných osob, potvrzení
o zaplacení táborové pokladně

1945

2

22

Potvrzení o převzetí cenností a peněz při propuštění
(jednotlivci)

1945

2

16
Inv.
č.
23

Obsah

Čas.
rozsah

Seznamy peněz a cenných papírů (vkladní knížky
apod.) zabavených internovaným osobám a
předávaných do úschovy Spořitelnímu a
záložnímu spolku Kampelička v Mirošově

1945

Čís.
krabice evid. j.

-

2

IV. Kartotéky
24

25

Kartotéka přihlášek potravinových lístků pro
dlouho a těžce pracující osoby umístěné
v pracovně výchovném táboře Mirošov (muži),
Karlov, Štítov (ženy) a internačním táboře
Mirošov - abecedně:
A – Fi
Fl – Ja
Je – Kra
Krč – O
P – Še
Ši – Z
Kartotéka internovaných osob A – Z (květen –
říjen 1945)
Kartotéka internovaných osob A – Z (vyčleněná
část - osoby transportované do Německa do konce
května 1945 - slezští uprchlíci a další Němci
příslušní na území mimo ČSR)

Krab. 1
Krab. 2
Krab. 3
Krab. 4
Krab. 5
(1943)1945 Krab. 6 Kartotéka 1
Krab. 1

1945

Krab. 2 Kartotéka 2
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Časový rozsah: (1943)1945
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protokoly + 2 kartony + 2 kartotéky)
Rozsah v bm: 2,66 bm
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25

Počet evidenčních jednotek:

19 (6 úředních knih, 3 podací protokoly, 8 kartoték, 2
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Stav ke dni:
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