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Úvod 

 
Historie vězeňství se jako téma odborného výzkumu v posledních dvaceti 

letech těší narůstajícímu z{jmu badatelů. Výsledky jejich pr{ce jsou pak zúročeny 

v publikovaných odborných textech, či bakal{řských a diplomových pracích. 

V současnosti také doch{zí k postupnému posunu zaměření jednotlivých autorů. 

Od poč{tku 90. let 20. století zcela pochopitelně převl{dala především snaha 

o zmapov{ní osudů obětí komunistického režimu, zaměřen{ zejména na nechvalně 

proslulé období politických procesů 50. let. Tento důležitý směr zkoum{ní 

samozřejmě dodnes přin{ší řadu cenných poznatků k pozn{ní systému perzekuce 

obyvatelstva a m{ tak svoje neopomenutelné místo v české historiografii. V tomto 

směru stojí za zmínku kupříkladu fundované pr{ce Tom{še Bursíka.1 Rovněž tak 

vzpomínky politických vězňů soustředěné v knize „Českoslovenští političtí vězni – 

životní příběhy“ přestavují přínosné doplnění poznatků získaných studiem úředních 

pramenů.2  

Současně vznikla i řada prací zaměřených na strukturní vývoj vězeňství. Této 

problematice se věnoval ve své publikaci „Dvě studie o československém vězeňství 1948-

1989“ Prokop Tomek, který se v první č{sti zaměřil na využív{ní agenturně 

operativní činnosti v československých věznicích od převzetí moci totalitním 

režimem v únoru 1948 až do jeho p{du v listopadu 1989. Druhou samostatnou stať 

této publikace věnoval poměrně m{lo zdokumentované problematice vzniku 

a vývoje věznic StB na přelomu 40. a 50. let 20. století.3 

Za velmi přínosné je možné považovat i výstupy z grantového projektu, 

„Retribuční vězni a české vězenství 1945-1955“, jenž zaštítil Slezský ústav Slezského 

zemského muzea v Opavě. Ve dvou konferenčních sbornících vych{zejících z tohoto 

výzkumného z{měru je obsaženo několik nepřehlédnutelných textů mapujících 

jak z{kladní strukturní vývoj, tak i způsoby zach{zení s vězni a samozřejmě 

problematiku retribučního vězeňství.4 Všechny jsou dodnes hojně využívaným 

zdrojem informací, vyhled{vaným řadou studentů, kteří se v r{mci zvoleného 

tématu snaží zorientovat v této komplikované problematice.5 

                                                 
1 Srov. Tom{š BURSÍK, Přišli jsme na svět proto, aby n{s pron{sledovali, Praha 2009, TÝŽ, Ztratily jsme 

mnoho času – Ale ne sebe!, Praha 2006. 
2 Tom{š BOUŠKA – Kl{ra PINEROVÁ – Michal LOUČ, Českoslovenští političtí vězni – životní příběhy, 

Praha 2009. 
3 Prokop TOMEK, Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989, Praha 2000. 
4 Grantový projekt GA ČR 409/99/0374. 
5 Jedn{ se především o n{sledující texty: Dušan JANÁK, Organizace a řízení československého vězeňství 

v letech 1945-1955, in: Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955, příloha časopisu České 

vězeňství 3/2001, Praha 2001; Aleš KÝR, Zach{zení s vězni na území ČSR v letech 1945-1955 in: Vězeňství 

ve střední Evropě v letech 1945-1955, příloha časopisu České vězeňství 3/2001, Praha 2001, TÝŽ, 

Některé sociologické aspekty zach{zení s vězni v ČSR v letech 1945-1955, in: Vězeňské systému 

v Československu a ve střední Evropě v letech 1945-1955, Opava 2001; Tom{š STANĚK, Vysídlení 

retribučních vězňů německé n{rodnosti z Československa v letech 1950-1956, in: Vězeňské systému 

v Československu a ve střední Evropě v letech 1945-1955, Opava 2001. 
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V posledních letech doch{zí k již zmíněnému posunu badatelského z{jmu 

od strukturně organizačních hledisek a perzekuce obyvatelstva ke každodennímu 

životu nejen vězňů, ale i dozorců, kteří st{li na druhé straně mříží, přičemž se otevír{ 

řada ot{zek patřících především do oboru soci{lních dějin, což se opět projevuje 

na tématech studentských prací,6 jejichž autoři do pospaného schématu vn{šejí nové 

pohledy a ot{zky. Zajímavou uk{zkou určité změny je i kniha vzpomínek, avšak již 

ne pamětí politických vězňů, ale jejich dětí. Osvětluje tak vním{ní a prožitky 

rodinných příslušníků v nelehké životní situaci.7 

Uvedený přehled dosavadního stavu b{d{ní byl zaměřen především 

na období 50. let 20. století, což vyplýv{ z toho, že léta předch{zející, ať již období 

Rakouska-Uherska nebo první republiky st{le osvětlují spíše dílčí studie zaměřené 

na vybrané úseky této problematiky. Rovněž tak druh{ světov{ v{lka zůst{v{, 

přes existenci nejednoho textu zaměřeného na z{ležitosti koncentračních t{borů, 

perzekuce obyvatelstva a Holocaustu, nezpracovaným obdobím ohledně fungov{ní 

soudních věznic jak v protektor{tu, tak i v odstoupeném pohraničí, kde se z věznic 

okresních soudů staly zařazením do systému tehdejší německé justice věznice soudů 

úředních (Amtsgericht). Stejně tak mladší období, jež je možné specifikovat jako 

„normalizační“, zůst{v{ doposud stranou z{jmu širší odborné veřejnosti, přestože 

si bezpochyby zaslouží hlubší reflexi, kter{ by odstranila doposud vžité černobílé 

vidění opomíjející řadu skutečností. 

Všechna čtyři uveden{ období (Rakousko-Uhersko, I. republika, protektor{t, 

50. léta i léta normalizace) tak skýtají řadu badatelských témat, kter{ však nelze 

zpracovat bez rozs{hlé heuristiky. Nejeden z autorů doposud publikovaných textů 

se ale v r{mci archivního výzkumu zaměřil především na prameny vych{zející 

z činnosti centr{lních institucí a stranou zůst{vají mnohdy cenné písemnosti ukryté 

ve zd{nlivě nevýznamných region{lních archivních fondech. 

Popsan{ skutečnost st{la u zrodu myšlenky směřující ke zmapov{ní 

dokumentů vztahujících se k historii vězeňství, které je možné nalézt pr{vě 

ve St{tních okresních archivech. Vznikl tak dlouhodobý projekt uskutečněný 

Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, jehož výsledkem se stala 

předkl{dan{ badatelsk{ pomůcka, respektive její první č{st region{lně zaměřen{ 

na Čechy. Výchozím bodem časového vymezení byla zvolena reforma soudnictví 

v polovině 19. století, kdy došlo mimo jiné i k post{tnění vězeňství na z{kladě 

nového rakouského trestního z{kona (císařský patent č. 117/1852 ř. z. o zločinech, 

přečinech a policejních přestupcích).8 

                                                 
6 Ze studentských prací například: Michaela DOPITOVÁ, Životní svět trestankyň v řepském kl{šteře 

Kongregace sv. Karla Boromejského (na přelomu 30. a 40. let 20. stol.), diplomov{ pr{ce obh{jen{ v červnu 

2012 na ÚHSD FF UK v Praze. 
7 Zuzana VITTVAROVÁ, Osudov{ kaňka – příběhy dcer politických vězňů Československa, Červený 

Kostelec 2011. 
8 Přehled není striktně ohraničen rokem 1852. Zejména archivy měst přin{šejí řadu přesahů až 

k poč{tku 19. století a nejstaršími zaznamenanými písemnostmi jsou dokumenty k provozu městské 

věznice v Liberci z let 1711-1857. Tato skutečnost vyplýv{ z toho, že okresní soudní věznice 
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Původní představa tedy směřovala především k písemnostem mapujícím 

činnost okresních soudních věznic, spr{vních věznic a donucovacích pracoven. 

Z{hy po zah{jení archivního výzkumu ale došlo ke zjištění, že tyto dokumenty 

v podstatě zastiňují z{ležitosti týkající se pov{lečných internačních a sběrných t{borů 

společně s problematikou zařazov{ní do t{borů nucených prací. Z uvedených 

tematických okruhů vyplývají i archivní fondy, které byly v r{mci sestavení přehledu 

vytěženy. Jedn{ se samozřejmě o písemnosti st{tní spr{vy a samospr{vy, přičemž 

z{kladním kritériem výběru se stala sít již zmíněných okresních a úředních soudů, 

d{le pak spr{vní instituce s okresní působností (okresní úřady, okresní 

zastupitelstva, okresní n{rodní výbory, okresní prokuratury), archivy měst, v nichž 

se nach{zely příslušně věznice, analogicky místní a městské n{rodní výbory, 

což samozřejmě doplnily nepříliš časté archivní fondy okresních soudních věznic 

a naopak hojně dochované dokumenty internačních a sběrných středisek. 

Snaha o vytvoření takto rozs{hlé badatelské pomůcky samozřejmě nar{žela 

na řadu úskalí. Prvním a z{sadním se stala zpracovanost archivních fondů 

a samozřejmě i úroveň jednotlivých invent{řů. Ta také byla z{kladním kritériem 

pro vlastní excerpci dokumentů. Současně však častokr{t významně přispěly 

i znalosti archiv{řů, kteří nejednou upozornili na z{sadní zdroje v neuspoř{daných 

fondech. Je tedy zřejmé, že všechny uvedené St{tní okresní archivy mohou ve svých 

depozitech obsahovat i další jednotliviny mapující historii vězeňství, ale jejich 

vyhled{v{ní je v r{mci přípravy celorepublikového přehledu časově neproveditelné 

a dalo by se říci přímo nemožné. 

Jak již bylo uvedeno výše, přehled obsahuje nejen písemnosti vztahující 

se k okresním či městským věznicím, t{borům nucených prací, ale i internačním 

a sběrným t{borům. Tato pov{lečn{ zařízení sice stojí na okraji vymezené 

problematiky, ale jednoznačně s ní souvisejí. Na tuto skutečnost ve svých dílech 

zřetelně upozorňuje Tom{š Staněk jako jeden z největších odborníků 

na problematiku pov{lečné retribuce,9 stejně jako skutečnost, že internovaní Němci 

byli umisťov{ni i do region{lních věznic, což je zachytitelné i v předkl{daném 

soupisu.10 Přehledy archivních fondů internačních a sběrných t{borů ale obsahují 

jedno tematické vybočení. Zpravidla totiž nepřin{šejí jen informace k jejich 

fungov{ní (jmenné seznamy internovaných, hospod{řské a účetní materi{ly apod.), 

ale rovněž tak písemnosti k odsunům, které po určité době nedobrovolného pobytu 

                                                                                                                                                         
po uvedené reformě zpravidla vznikaly pr{vě z věznic městských, na jejichž činnost navazovaly. 

Bylo proto přistoupeno i ke zmapov{ní jejich činnosti jako přímých předchůdců, přičemž není 

smysluplné uveřejňovat informaci pouze o č{sti souboru dokumentů, které jsou uloženy pod jedním 

invent{rním číslem. 
9 Srov. Tom{š STANĚK, Pov{lečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřov{ní, sešity ÚSD 

AV ČR 41/2005, Praha 2005; T{bory v českých zemích 1945-1948, Šenov u Ostravy 1996; Odsun Němců z 

Československa 1945-1947, Praha 1991; Retribuční vězni v českých zemích 1945-1955, Opava 2002. 
10 Srov. SOkA Sokolov, f. ONV Loket, inv. č. 159, sign. III/8, kart 40; SOkA Litoměřice, f. ONV 

Litoměřice, inv. č. 119, kart. 120. 
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n{sledovaly. Kvůli jejich nedílnosti s ostatními dokumenty proto nebyly vyčleněny 

a jsou souč{stí celého soupisu. 

 Přehled je členěn abecedně a chronologicky. Je proto rozdělen do pěti 

hlavních celků podle St{tních oblastních archivů (Litoměřice, Plzeň, Praha, Třeboň, 

Z{mrsk), pod něž spadají jednotlivé St{tní okresní archivy. Rovněž tak podkapitoly 

věnované St{tním okresním archivům jsou řazeny popsaným způsobem – abecedně 

uspoř{dané archivní fondy jsou pak ještě vnitřně strukturov{ny chronologicky, 

což ovšem s ohledem na časové rozsahy nebylo vždy snadné. Každý z{znam pak 

představuje stručnou charakteristiku dokumentů, časový rozsah a co nejpřesnější 

citaci. Je však třeba připomenout, že se jedn{ o badatelskou pomůcku, kter{ m{ 

z{jemci o studium historie vězeňství usnadnit orientaci v archivních fondech 

a ulehčit případné objedn{vky písemností, takže údaje jsou uvedeny tak, 

jak je uv{dějí jednotlivé invent{ře. Nebyla tudíž ujednocena terminologie podle 

požadavků současných pravidel. Z{roveň je kvůli době, již zpracov{ní celého 

přehledu vyžadovalo, možné, že některé fondy uvedené jako nezpracované se mezi 

tím dočkaly uspoř{d{ní. 

V r{mci n{zvů archivních fondů i stručné charakteristiky písemností bylo 

postupov{no cestou rozeps{ní co největšího počtu zkratek (opět kvůli přehlednosti). 

Zachov{no zůstalo pouze několik nejfrekventovanějších a nejzn{mějších. Jedn{ 

se o n{sledující: 

 NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

 TNP – t{bor nucených prací 

 SNB – Sbor n{rodní bezpečnosti 

 StB – St{tní bezpečnost 

 SVS – Sbor uniformované vězeňské str{že 

 

V z{věru tohoto kr{tkého úvodu je nutné poděkovat všem pracovníkům 

badatelen St{tních okresních archivů, bez jejichž pomoci, trpělivosti a vstřícnosti 

by vznik předkl{dané badatelské pomůcky vůbec nebyl možný. Snad tedy tato 

publikace naplní svůj účel a stane se vyhled{vaným podpůrným prostředkem pro 

z{jemce z řad odborné i poučené laické veřejnosti o studium historie vězeňství, stejně 

jako připravovaný druhý díl, zaměřený na okresní archivy spadající do organizační 

struktury Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.  
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St{tní oblastní archiv v Litoměřicích 
 

St{tní okresní archiv Česk{ Lípa 

 

f. Archiv města Česk{ Lípa 

Dohled v policejním vězení.       1822-1825 

sign. C VII/C2, kart. 613. 

Úřední odhady a popisy budov, obsahuje popis věznice.   1839 

inv. č. 2563, sign. 5/1367, kart. 621. 

 

Stavba, údržba, jedn{ní s ministerstvem spravedlnosti a krajským úřadem k úhradě 

n{kladů za věznici.         1850-1868 

Pl{n věznice.          1856 

Rozpočet na stavbu věznice.       1858 

inv. č. 2439, sign. C I/a1, kart. 535. 

 

Soupisy vězňů, vyúčtov{ní za úpravy terénu u věznice, provoz a údržba věznice, 

vybavení věznice, remunerace za spr{vu věznice, topení a osvětlení věznice, lékařské 

ošetření vězňů, pron{jem městské šatlavy pro potřeby krajského a okresního soudu, 

pron{jem st{je ve věznici, ž{dost Magdaleny Matyke o pron{jem bytu v šatlavě.  

1850-1919 

inv. č. 2589, sign. D VIII/a2, kart. 637. 

 

Stavba vězení pro dlužníky, rozpis prací a vyúčtov{ní.   1854-1865 

inv. č. 2439, sign. C I/a1, kart. 535. 

 

Jedn{ní o pron{jmu st{je v městské šatlavě.     1859-1869 

sign. D VI/a3, kart. 627. 

 

Údržba městských budov – vyúčtov{ní opravy oken ve vězení.  1860  

inv. č. 2589, sign. D VIII/a2, kart. 648. 

 

Zřízení místností pro komisi vojenské evidence, pro vojenské vězení a špit{l 

rezervistů.          1870-1876 

inv. č. 2300, sign. A IV/e2, kart. 460. 

 

Tržní tabulky cen sloužící k n{kupům potravin pro arm{du a vězně. 1876-1915 

inv. č. 1501, kart. 302. 

 

Jedn{ní o pron{jmu bytu v městské šatlavě.     1885-1891 

sign. D VI/a3, kart. 627. 
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Vyúčtov{ní oprav v městské šatlavě.      1919-1928 

 inv. č. 2881, sign. 4, kart. 947. 

 

Péče o propuštěné trestance – Emma Richter.     1939 

inv. č. 3236, sign. 412 –6, kart. 1084. 

 

Vyúčtov{ní za transporty vězňů z České Lípy do jiných věznic a na pr{ci. 

1941-1945 

inv. č. 3530, kart. 1119. 

 

f. Městský n{rodní výbor Česk{ Lípa 

Ž{dosti o zapůjčení vybavení internačního t{bora a potvrzení o převzetí invent{rních 

položek.          1945-1946 

inv. č. 547, evid. č. 125, kart. 188. 

 

Umístění a úpravy policejní věznice, korespondence k povinnosti okresního 

n{rodního výboru o zřízení a financov{ní provozu.    1947  

evid. č. 207, kart. 270. 

 

Dozor nad vězni při pracích na čištění rybníka ve Sv{rově.   1947 

Vyúčtov{ní za pr{ci trestanců.       1947-1948 

Výpisy a rozpisy hodin odpracovaných trestanci na jednotlivých pracovištích. 

1948-1949 

inv. č. 697, evid. č. 142, kart. 205. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Česk{ Lípa 

Oběžník k výnosu stravov{ní vězňů, v němž jsou stanoveny d{vky potravin 

od 1. 2. 1949.          1949 

inv. č. 858, kart. 586. 

 

Zařazov{ní mužů kategorie A a B do TNP Příbram-Vojna, nařízení o roztřídění osob 

do TNP podle soci{lního původu a věku, nařízení o zařazov{ní do nově zřízených 

sběrných t{borů, odesíl{ní zběhů z TNP do sběrných t{borů.  1949-1950 

inv. č. 674, reg. zn. 256, kart. 496. 

 

Seznam osob zařazených do TNP.      1950 

inv. č. 664, reg. zn. 240, kart. 496. 

 

Před{ní budovy bývalé věznice krajského soudu se všemi nemovitostmi do majetku 

okresního n{rodního výboru Česk{ Lípa, rozhodnutí o gener{lní opravě budovy 

bývalé věznice, ž{dost o vyd{ní stavebního povolení na gener{lní opravu, opis 

konceptu rozhodnutí odboru výstavby okresního n{rodního výboru v České Lípě 
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o přípustnosti gener{lní opravy budovy bývalé věznice, souhlas s gener{lní opravou.

           1946-1957 

Technick{ zpr{va k rekonstrukci věznice.     1957 

Stavební pl{ny – sklepy 1:100, situační půdorys 1:500, přízemí 1:100, dveře WC 1:10, 

dveře cel 1:20.         kart. č. 459. 
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St{tní okresní archiv Děčín 

 

f. Shromažďovací středisko Bynov 

Knihy příjmů a vyd{ní.        1945-1946 

inv. č. 1, 2, ev. č. 1, 2. 

 

f. Okresní soud Děčín 

Vězeňský protokol.         1935-1945 

inv. č. 173, evid. č. 173. 

 

Jmenný seznam k protokolu o vězních a trestancích.    1938-1945 

inv. č. 174, evid. č. 174. 

 

Vězeňský protokol okresního soudu.      1939-1945 

inv. č. 175, evid. č. 175. 

 

f. Úřední soud Děčín 

Vězeňské protokoly.        1939-1943 

inv. č. 1, sv. 1 – inv. č. 3, sv. 1. 

 

Index k vězeňským knih{m.       1938-1942 

inv. č. 7, sv. 1. 

 

Zach{zení s vězni.         1938-1944 

inv. č. 172, sign. 45, 451, 45-I, 451-I, kart. 24. 

 

Zaměstn{v{ní vězňů.        1941-1944 

inv. č. 173, sign 452, 452-I, kart. 25. 

 

Statistick{ hl{šení o výkonu trestu.      1941-1944 

inv. č. 447, 447-I,  kart. 23. 

 

Jedn{ní o pr{ci pro vězeňské ústavy.      1941-1944 

inv. č. 174, sign. 453, 453-I, kart. 25. 

 

Hospodaření věznice.        1941-1944 

inv. č. 175, sign. 454, kart. 25. 

 

Zdravotní péče o vězně.        1941-1944 

inv. č. 176, sign. 455, 455-I, kart. 26. 
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Duševní a duchovní výchova vězňů.      1941-1944 

inv. č. 177, sign. 457, kart. 26 

 

Kniha zabavených peněz.        1942-1943 

inv. č. 8, sv. 1. 

 

Styk vězňů s venkem.        1942-1943 

inv. č. 178, sign. 457, 457-I, kart. 26. 

 

Péče o vězně.         1942-1944 

inv. č. 169, sign. 445, 445-I, kart. 23. 

 

Zaměstn{v{ní vězňů.        1942-1945 

inv. č. 168, sign. 444, 444-I, kart. 23. 

  

f. Okresní prokuratura Děčín 

Trestní spis Karla Soukupa, biskupského not{ře, vězněného ve věznici úředního 

soudu Děčín.          1940-1941 

Krajsk{ prokuratura Ústí n. Labem nařizuje okresním prokuratur{m předložit trestní 

spisy duchovních, vzniklé od roku 1937.     1950 

Rozkaz ministerstva n{rodní bezpečnosti a ministerstva spravedlnosti o zřízení 

ústřední a ústavní evidence vězňů a jejím vedení.    1952 

inv. č. 1, kart. 1(tajné). 

 

f. Shromažďovací středisko Děčín-Staré Město 

Evidenční kniha pracovního nasazení internovaných.    1946 

inv. č. 1, ev. č. 1. 

 

Evidenční kniha úhrad za nucené pr{ce internovaných.   1946-1947 

inv. č. 2, kart. 2. 

 

Evidenční kniha výkonů t{borového ošetření.     1946 

inv. č. 3, ev. č. 3. 

 

Abecední indexy osob zařazených do transportů.    1946 

inv. č. 1-52, ev. č. 1-52. 

 

Směrnice upravující provoz sběrného střediska.    1946 

inv. č. 53, ev. č. K-1. 

 

Rozkazy velitele střediska.        1946 

inv. č. 54, ev. č. K-1. 

 



 13 

Pl{ny a n{kresy sběrného střediska.      1946 

  inv. č. 55, ev. č. K-1. 

 

Protokol o před{ní střediska při výměně velitele.    1946 

inv. č. 56, ev. č. K-1. 

 

Korespondence k likvidaci sběrného střediska.     1947 

inv. č. 57, ev. č. K-1. 

 

Kartotéka osob zařazených do transportů.     1946 

inv. č. 58,  ev. č. kartotéka 1. 

 

Seznamy osob zařazených do transportů, sestavov{ní transportů.  1946-1947 

inv. č. 59-91, ev. č. K-1 až K-5. 

 

Ž{dosti internovaných osob o propuštění rodinných příslušníků z jiných věznic 

a t{borů.          1946 

inv. č. 92, ev. č. K-5. 

 

Ohledací listy osob zemřelých ve sběrném středisku.    1946 

inv. č. 92, ev. č. K-5. 

 

Invent{ř t{borového zařízení.       1946-1947 

inv. č. 93, ev. č. K-5. 

 

Rozbor t{borových výdajů.       1946-1947 

inv. č. 94, ev. č. K-5. 

 

Přehledy spotřeby potravin osob určených do transportu a v{lečné zajatce, 

objedn{vky potravin a toaletních potřeb.     1946 

inv. č. 95-97, ev. č. K-5. 

 

Účetní doklady k provozu střediska.      1946-1947 

inv. č. 98, ev. č. K-6. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Děčín I. 

Jmenný seznam osob české n{rodnosti zajištěných v internačním t{boře Rabštejn. 

           1945(?) 

inv. č. 408, kart. 186. 

 

Ž{dosti o uvolnění nebo propuštění Němců z internačních středisek na pr{ci. 

           1945 
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Přehled stavu vězňů v policejní věznici Podmokly a počty stravovaných vězňů. 

           1945-1946 

Informace o předkl{d{ní účtů za eskorty a stravov{ní policejních vězňů. 1946-1947 

          inv. č. 254, kart. 88. 

 

Internační středisko Rabštejn – jmenné seznamy internovaných, zpr{va o stavu 

t{bora, koment{ř k vyšetřov{ní zajištěných osob, jedn{ní o n{vštěvě tajemníka 

ministra informací, dom{cí ř{d pro internační t{bory, nasazov{ní na pr{ci, 

sestavov{ní rozpočtu na rok 1946.      1945-1946 

Z{ležitosti týkající internačních středisek a odsunů Němců v okrese Děčín. 

           1945-1947 

inv. č. 273, kart. 91. 

 

Sběrné středisko Popovice u Podmokel – dom{cí ř{d, finanční z{ležitosti, kontrola 

a likvidace, jedn{ní o zbour{ní střediska, informace o zřízení karanténní stanice 

na místě sběrného střediska, provoz karanténní stanice, měsíční zpr{vy.  

1945-1948 

inv. č. 285, kart. 120. 

 

Sběrné středisko Bynov – jmenné seznamy internovaných, počty internovaných.

           1945 

Sběrné středisko Staré Město – jmenné seznamy internovaných, hl{šení stavů, 

nedostatečné střežení Němců, převzetí t{bora okresního n{rodního výboru, 

nasazov{ní internovaných na pr{ci, přemisťov{ní internovaných, z{sobov{ní 

a vybavení, soupisy výstroje a vybavení sběrného střediska, z{pis o prohlídce, osobní 

doklady internovaných, likvidace sběrného střediska.   1945-1946 

Sběrné středisko Jansk{ – jmenné seznamy internovaných, zdravotní péče. 

           1945-1946 

Sběrné středisko Děčín-Loubí – půdorys střediska, jmenné seznamy internovaných, 

účty za zboží a služby.        1945-1946 

Sběrné středisko Benešov n. Ploučnicí – jmenné seznamy internovaných, zařazov{ní 

na pr{ci, finanční z{ležitosti, hl{šení o vloup{ní do kancel{ře velitele. 1946 

Sběrné středisko „Markoza“ a „Střelnice“ – deník stravov{ní za květen až srpen.

           1946 

Seznam str{žných střediska Libouchec.      1946 

inv. č. 255, kart. 88. 

 

Jmenný seznam Němců zemřelých v evakuačním t{boře.   1945-1946 

inv. č. 257, kart. 88. 

 

Přehledy sběrných a internačních středisek v působnosti okresního n{rodního 

výboru Děčín.         1945-1947 

inv. č. 253, kart. 88. 
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Seznamy internovaných Němců odeslaných na pr{ci do Kralup n. Vltavou. 

           1946 

inv. č. 256, kart. 88. 

 

Ž{dosti, přidělovací výměry a jmenné seznamy internovaných Němců určených 

na pr{ci ve vnitrozemí.        1946-1948 

inv. č. 250, kart. 87. 

 

Přidělovací výměry internovaných Němců na pr{ci ve vnitrozemí.  1946-1948 

inv. č. 251, kart. 87. 

 

Korespondence k zařazov{ní internovaných Němců na pr{ci do J{chymovských dolů 

a jmenný seznam Němců zdravotně způsobilých v obvodu působnosti okresního 

n{rodního výboru.         1948 

inv. č. 252, kart. 87. 

 

Jedn{ní o zřízení pam{tníku na místě koncentračního t{bora Rabštejn. 1970-1980. 

inv. č. 1065, kat. 1054. 

 

f. Sběrné středisko Jansk{ 

Jmenné seznamy internovaných osob.      1945-1946 

inv. č. 1, ev. č. K-1. 

 

Korespondence k přijím{ní Němců do sběrného t{bora a jejich odesíl{ní 

do transportů.          1946 

inv. č. 2, ev. č. K-1. 

 

Přehledy finanční hotovosti zabavení internovaným.    1945-1946 

inv. č. 3, ev. č. K-1. 

 

Dodací listy potravin.        1946 

inv. č. 4, ev. č. K-1. 

 

Výkazy nucené pr{ce internovaných.      1946 

inv. č. 5, ev. č. K-2. 

 

Účetní dokumenty k pr{ci vězňů       1946 

inv. č. 6, 7, ev. č. 1, 3. 

 

Pokladní deník.         1945-1946 

inv. č. 8, ev. č. 3. 
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Účty za pron{jem pracovních sil.       1946 

inv. č. 9, ev. č. K-2; K-3. 

 

f. Shromažďovací středisko Libouchec 

Kniha příjmů za nucenou pr{ci internovaných osob (řazeno podle zaměstnavatelů)

           1946 

inv. č. 1, ev. č. 1. 

 

Index ke knize příjmů za nucenou pr{ci.     1946 

inv. č. 2, ev. č. 2. 

 

f. Okresní soud Lipov{ 

Vězeňské protokoly.        1882-1896 

inv. č. 221, 222. 

 

f. Shromažďovací středisko Podmokly 

Evidenční kniha denního stavu ubytovaných.     1946 

inv. č. 1, ev. č. 1. 

 

Evidenční kniha denního stavu ubytovaných.     1946 

inv. č. 2, ev. č. 2. 

 

Evidenční kniha vydaných potravin.      1946 

inv. č. 3,4; ev. č. 3,4. 

 

Evidenční kniha odběrních listů potravin.     1946 

inv. č. 5, ev. č. 5. 

 

Evidenční kniha denních d{vek potravin.     1946 

inv. č. 6, ev. č. 6. 

 

Denní hl{šení stavu.        1946 

Výdej potravin pro t{borovou kuchyni.      1946 

Odběrní listy.         1946 

Pokladní kniha.         1946 

Účetní kniha.         1946 

Výkazy dodaného zboží.        1946 

Korespondence ke stravov{ní a zaměstn{v{ní internovaných osob. 1946 

Jmenné seznamy internovaných.       1946 

Písemnosti týkající se odsunu Němců.      1946 

inv. č. 7, ev. č. F-1. 
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Kniha účtů za dodané zboží.       1946 

inv. č. 8,9;  ev. č. 7, 8. 

 

Pokladní kniha.         1946 

inv. č. 10, ev. č. 9. 

 

f. Shromažďovací středisko Podmokly-Popovice 

Směrnice upravující provoz t{bora.      1945-1946 

inv. č. 1, ev. č. K-1 

 

Měsíční hl{šení stavu pro zemský n{rodní výbor.    1946 

inv. č. 2, ev. č. K-1. 

 

Protokol o před{ní střediska při výměně velitele.    1946 

inv. č. 3, ev. č. K-1. 

 

Ostraha střediska.         1946 

inv. č. 4, ev. č. K-1. 

 

Seznamy internovaných osob.       1946 

inv. č. 5, ev. č. K-1. 

 

Protokoly o zatčení osob internovaných ve středisku.    1945-1946 

inv. č. 6, ev. č. K-1. 

 

Usnesení Krajského soudu v Litoměřicích o před{ní internovaných osob do sběrného 

t{bora v Děčíně.         1946 

inv. č. 7, ev. č. K-1. 

 

Hl{šení o internovaných osob{ch.      1945-1946 

inv. č. 8, ev. č. K-1. 

 

Z{znamy o nemocničním ošetření internovaných.    1945-1946 

inv. č. 9, ev. č. K-1. 

 

Evidenční karty internovaných.       1945-1946 

inv .č. 10, ev. č. K-1 až K-5. 

 

Z{sobov{ní t{bora.         1945-1946 

inv. č. 11, ev. č. K-5. 

 

Dohody s firmami o pron{jmu pracovních sil.     1945 

inv. č. 12, ev. č. K-5. 
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Přehledy osob nasazených na nucené pr{ce.     1946 

inv. č. 13, ev. č. 5. 

 

Vyúčtov{ní za nemocenskou péči internovaných osob.   1945-1946 

inv. č. 14, ev. č. K-5. 

 

Seznamy zabavených cenností předaných okresní spr{vní komisi.  1945-1946 

inv. č. 15, ev. č. K-5. 

 

Pokladní kniha příjmů a výdajů.       1945-1946 

inv. č. 16, 17; ev. č. 1, 2. 

 

Účty za pron{jem pracovních sil.       1945-1946 

inv. č. 18, ev. č. K-5 až K-6. 

 

Bankovní výpisy peněz sběrného střediska.     1945-1946 

inv. č. 19. ev. č. K-6. 

 

Pokladní doklady.         1945-1946 

inv. č. 20, ev. č. K-7. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Rumburk 

Dom{cí ř{dy pro pracovní, sběrné a internační t{bory.   1945 

Směrnice ministerstva vnitra k prov{dění soustavného odsunu Němců – obsahuje 

ustanovení ke sběrným t{borům.       1945 

Oblastní osidlovací úřadovna v Liberci ž{d{ informace k sestavení přesné evidence 

sběrných a internačních t{borů.       1945 

Sběrné středisko Rumburk-Buschmühle – jmenné seznamy internovaných, 

stravov{ní, zaměstn{v{ní, prohlídky a z{vady, předvol{ní k n{stupu do sběrného 

střediska, přehledy odsunutých, účty za pracovní nasazení.   1945-1946 

inv. č. 202, KT 31. 

 

Ž{dosti n{rodních spr{vců o přidělení pracovních sil ze sběrného střediska a jmenné 

seznamy přidělených osob.       1946 

inv. č. 214, KT 33. 

 

Evidenční kniha osob dodaných do TNP.      1949-1951 

inv. č. 50, kn. č. 50. 

 

f. Okresní prokuratura Rumburk 

Nařízení a vyhl{šky ministerstva spravedlnosti k sestavov{ní výkazů justičními 

org{ny (okresními věznicemi), z{konu o TNP, výkonu trestu.  1949 

inv. č. 1, ev. č. K1. 
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Rozkazy a informace ke zřízení ústřední evidence vězňů.   1952 

Nedostatky při vyplňov{ní evidenčních štítků vězňů.   1953-1955 

Reorganizace výkonu vazby mladistvých.     1953 

Zřízení místnosti pro výslechy, fotografov{ní a daktyloskopov{ní osob zadržených 

v prostoru st{tních hranic v okresní soudní věznici Varnsdorf.  1953 

Informace Gener{lní prokuratury o zřízení krajských eskortních středisek. 

           1953 

N{stin výnosu Gener{lní prokuratury o z{vad{ch pr{ce prokur{torů ve vztahu 

k trestním ústavům a výkonu trestu.      1954 

Seznamy osob umístěných ve vazbě okresní prokuraturou Rumburk. 1956 

inv. č. 5, ev. č. K1. 

 

Seznamy osob umístěných ve vazbě okresní prokuraturou Rumburk. 1956 

inv. č. 7, ev. č. K2. 

 

Nařízení Gener{lní prokuratury k prov{dění eskort a povinnostem prokur{torů.

           1957 

inv. č. 11, ev. č. K2. 

 

Seznamy osob umístěných ve vazbě okresní prokuraturou Rumburk. 1959-1960 

inv. č. 10, 14, ev. č. K2, K3. 

 

Příkaz krajské prokuratury v Liberci k  zařazov{ní do TNP.   1951 

Nařízení ministerstva spravedlnosti k soustřeďov{ní vazeb mladistvých a přehled 

věznic, do nichž byli přesunuti dospělí vězni.     1951 

dodatky, ev. č. K3. 

 

f. Okresní soud Šluknov 

Měsíční výkazy stavu vězňů.       1947-1948 

inv. č. 8, evid. č. K4. 

 

f. Okresní soud Varnsdorf 

Z{pisy o útěcích vězňů z okresní soudní věznice Varnsdorf.   1928-1946 

inv. č. 102, event. č. K1. 

 

Hl{šení dozorce vězňů Karla Hellera o sporu s krimin{lní policií o vyd{ní vězňů 

k výslechu bez souhlasu předsedy okresního soudu a zachycení mot{ku 

odsouzeného.         1945  

inv. č. 98, ev. č. K1. 

 

Jedn{ní o navr{cení vybavení mezi věznicemi okresních soudů Varnsdorf, Česk{ 

Kamenice a Rumburk, které bylo v době v{lky odcizeno.   1945 
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Invent{rní soupisy vybavení věznic okresních soudů Varnsdorf a České Kamenice. 

1945 

Z{ležitosti person{lního obsazení věznice okresního soudu Varnsdorf. 1945 

Prohlídky a nedostatky věznice okresního osudu Varnsdorf.  1946 

Stav a půdorys věznice okresního soudu Varnsdorf.    1948 

inv. č. 7, ev. č. K1. 

 

Výkazy o vězněných osob{ch.       1945-1948 

Nařízení k povinnosti okresních soudů vyplňovat a zasílat výkazy o vězněných 

osob{ch.          1945-1946 

inv. č. 8, ev. č. K1. 

 

Výkazy stavu vězňů.        1945-1948 

inv. č. 101, ev. č. K1. 

 

Vyúčtov{ní n{kladů za stravov{ní vězňů.     1945-1946 

Rozpis d{vek potravin na stravov{ní vězňů.     1946-1948 

inv. č. 100, ev. č. K1. 

 

K{rn{ řízení proti dozorcům vězňů pro porušení služebních povinností. 1945-1948 

inv. č. 99, ev. č. K1. 
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St{tní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani 

 

f. Úřední soud Hora sv. Šebesti{na 

Písemnosti upravující podmínky výkonu trestu a zach{zení s vězni. 1938-1943 

inv. č. 72, 73, sign. 44, 44-I, 45, kart. 6. 

 

f. Archiv města Chomutov 

Vězeňský protokol.         1802-1829 

inv. č. 853, kniha 729. 

 

N{klady na stravov{ní vězňů.       1837 

inv. č. 1837, kart. 486. 

 

Protokol movitých věcí v úschově u žal{řníka u krimin{lního soudu. 1837-1847 

inv. č. 870, kart. 809. 

 

Invent{ř vnitřního zařízení věznice.      1837-1850 

inv. č. 2193, kart. 841. 

 

N{klady na stravov{ní vězňů.       1844-1876 

inv. č. 2517, kart. 1108. 

 

Stravovací protokol vězňů.       1848 

inv. č. 868, kniha 807. 

 

Invent{ř věznice.         1858-1885 

inv. č. 2523, kart. 1114. 

 

f. Úřední soud Chomutov 

Denní hl{šení o stavu vězňů.       1938-1939. 

inv. č. 77, sign. 4471E, kart. 30. 

 

Zach{zení s vězni, stravov{ní.       1938-1944 

inv. č. 45, 45-I, 45-II, kart. 19, 20. 

 

Výkon trestu, denní výkazy, útěky.      1938-1945 

inv. č. 44, 45, sign. 44, 44-I, 44-I, kart. 17, 18. 

 

f. Internační středisko Chomutov 

Kartotéka A-O; P-Z.        1946-1947 

inv. č. 1, 2. 
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Jmenné seznamy transportů č. I-XV.      1946 

inv. č. 3. 

 

Směrnice k prov{dění odsunu, protokoly zatčených.    1945-1947 

inv. č. 4. 

 

Zdravotní stav internovaných, pomocné knihy.    1945-1947 

inv. č. 5. 

 

Z{sobov{ní kuchyně, peněžní doklady, účty.     1945-1945 

inv. č. 6. 

 

Přehledy neúčtovaných pracovních sil.      1945-1947 

inv. č. 8. 

 

Z{kladní listiny A-Z, seznam invalidů, propůjčov{ní a propouštění internovaných, 

měsíční hl{šení, odchod internovaných do Z{luží, seznam pracovních sil.  

           1945-1946 

inv. č. 9. 

 

Seznam pracovních sil, protist{tní činnost – zpr{vy o zatčení, jednací protokol. 

           1946 

inv. č. 10. 

 

Denní hl{šení stavu střediska a rozdělení internovaných na pracoviště, přehled 

pracovišť.          1945-1947 

inv. č. 11. 

 

Jmenné seznamy internačního střediska, likvidace střediska Na průhonu 

v Chomutově, předv{dění osob, vyhoštění podle usnesení okresní spr{vní komise.

           1945-1947 

inv. č. 12. 

 

Hl{šení o útěcích z internačního t{bora.      1945-1947 

inv. č. 13. 

 

Z{ležitosti smíšených manželství.      1945-1946 

inv. č. 14. 

 

Jmenný seznam Němců odstěhovaných do okresu Most.   1945(?) 

inv. č. 15. 
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Jmenný seznam Němců v obci podle bydliště.     1945-1947 

inv. č. 16. 

 

Dokumenty k majetkovým z{ležitostem internovaných.   1945-1947 

inv. č. 17. 

 

Korespondence k provozu střediska.      1946-1948 

inv. č. 18-23. 

 

Trestní řízení a propouštění Němců s n{vrhem k odsunu, osoby vyňaté z odsunu, 

seznam Němců organizovaných v nacistických složk{ch.   1945 

inv. č. 24. 

 

Seznam internovaných v{lečných zločinců.     1945(?) 

inv. č. 25. 

 

Soukromé listiny, pl{ny, pozemnostní archy odsunutých.   bez data 

inv. č. 26-30. 

 

Z{ležitosti Němců-antifašistů.       1945-1948 

inv. č. 31-35. 

 

Zrušení charakteru antifašistů, trestní stíh{ní, nedovolené překročení st{tní hranice, 

censura pošty do Německa, osobní z{ležitosti Němců.   1945-1947 

kart. 36. 

 

Přehled censurovaných z{silek, jmenné seznamy Němců, odsuny, zrušení legitimací 

o vynětí z odsunu, seznam Němců specialistů.     1945-1946 

kart. 37. 

 

Účty za vypůjčené pracovní síly.       1945-1947 

kart. 38. 

 

Seznamy transportů, oběžníky, peněžní pomoc pro Slezsko, denní hl{šení stavu.

           1945-1946 

kart. 39. 

 

Písemnosti internovaných uložené podle obcí, písemnosti ministerstev školství, 

zemědělství, informací a průmyslu.      1945-1946 

kart. 40, 41. 

 

Korespondence k provozu internačního střediska a další spisy.  1945-1947 

kart. 42. 
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Odsuny Němců – seznamy, ž{dosti, jmenné seznamy Němců podle obcí.  1945-1947 

kart. 43-50. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Chomutov 

Prozatímní k{zeňský a výchovný ř{d pro TNP, zařazov{ní a dod{v{ní osob do TNP 

a donucovacích pracoven, nařízení a směrnice k provozu TNP, měsíční zpr{vy, 

úprava obvodu působnosti zařazovacích komisí, přesun chovanců do t{bora č. 24 

Horní Jiřetín.          1948-1950 

inv. č. 405, kart. 227. 

 

Pokladní knihy internačního střediska Chomutov.    1945-1946 

inv. č. 407, kart. 229. 

 

Seznamy osob internovaných bez ozn{mení a výslechu.   1945-1946 

inv. č. 408, kart. 230. 

 

Směrnice pro spr{vu a hospodaření internačních středisek, služební ř{d dozorců, 

nařízení a směrnice k provozu, jmenné seznamy internačního střediska Chomutov, 

popis a pl{n střediska, platové podmínky zaměstnanců, denní hl{šení stavů, 

zaměstn{v{ní internovaných.        1946-1949 

inv. č. 409, kart. 231. 

 

Vyšetřovací spisy internovaných osob.      1945-1946 

inv. č. 410, kart. 232. 

 

Rozdělov{ní internovaný na pracoviště.      1945-1946 

inv. č. 525, kart. 347. 

 

Kartotéky internovaných.        1945-1948 

inv. č. 526, kart. 348. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Kadaň 

Jednací protokoly sběrného t{bora Kl{šterec n. Ohří.    1945-1947 

inv. č. 536, 537, kn. č. 536, 537. 

 

Jednací protokol sběrného t{bora Kadaň.     1947 

inv. č. 538, kn. č. 538. 

 

Ř{dy a směrnice pro internační střediska a sběrné t{bory, zařazov{ní internovaných 

na pr{ci.          1945-1949 

inv. č. 949, kart. 309. 
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Z{pisy ze schůzí rady a pléna okresního n{rodního výboru: 

Z{ležitosti internačních t{borů Kadaň, Perštejn, Kl{šterec n. Ohří – zařazov{ní, 

střežení, person{l, likvidace. 

   Schůze č. 8 z 12. 9. 1945; č. 15 z 22. 11. 1945; č. 40 z 29. 11, 1946.   

kart. 41. 

 

f. Internační středisko Kadaň 

Zařazov{ní a propouštění internovaných.     1945 

inv. č. 1, kart. 1. 

 

Seznamy internovaných funkcion{řů NSDAP.     1945 

inv. č. 2, kart. 1. 

 

Osoby odsunuté z Doupovska.       1945 

inv. č. 3, kart. 1. 

 

Seznamy Němců odsunutých na J{chymovsko a do vnitrozemí.  1945 

inv. č. 4, kart. 2. 

 

Propouštění ze sběrného střediska.      1945 

inv. č. 5, kart. 2. 

 

Ž{dosti o pracovní síly z internačního střediska.    1945-1946 

inv. č. 6, kart. 2. 

 

Ranní hl{šení internačního střediska.      1945-1947 

inv. č. 7, kart. 3. 

 

Měsíční vyúčtov{ní.        1945-1947 

inv. č. 8, kart. 4. 

 

Dokumentace k soudním procesům internovaných.    1945-1946 

inv. č. 9, kart. 5. 

 

Vyúčtov{ní pracovního nasazení.      1945-1946 

inv. č. 10, kart. 6. 

 

Seznamy konfiskovaných spořitelních knížek.     1945-1947 

inv. č. 11, kart. 7. 

 

Seznamy uprchlíků z Německa.       1945-1947 

inv. č. 12. kart. 8. 
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Seznamy Němců internovaných ve středisku v Kl{šterci n. Ohří.  1945-1947 

inv. č. 13, kart. 9. 

 

Ž{dosti o propuštění z internačního střediska.     1945 

inv. č. 14, kart. 10. 

 

Hl{šení stavu střediska a úmrtí internovaných.    1945-1946 

inv. č. 15, kart. 11. 

 

Příděly konfiskovaných svršků.       1946 

inv. č. 16, kart. 12. 

 

Odsun n{rodních hostů.        1946 

inv. č. 17, kart. 13. 

 

Dodací listy.          1946 

inv. č. 18, kart. 14. 

 

Písemnosti k provozu střediska – korespondence s úřady.   1945-1946 

inv. č. 19, kart. 15. 

 

Z{kladní listy A-Z.         1946 

Jmenné seznamy osob určených do sběrného střediska podle obcí.  1946 

inv. č. 21, kar. 17. 

 

Jmenné seznamy Němců určených k dodatečnému odsunu.   1947-1949 

inv. č. 22, kart. 18. 

 

Vypovídací výměry podle obcí A-Z.      1945-1946 

inv. č. 23, kart. 19. 

 

Seznamy Němců určených k odsunu A-Z.     1945-1947. 

inv. č. 24, kart. 20, 21. 

 

Přehledy transportů.        1945-1946 

inv. č. 25, kart. 22-36. 

 

Kartotéky antifašistů a odsunutých.      1945-1947 

inv. č. 26 – 28. kart. 37- 73. 

 

f. Okresní soudní věznice Kadaň 

Denní hl{šení stavu vězňů.       1952 

inv. č. 1, 2, kniha č. 1, 2. 
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Denní hl{šení stavu vězňů.       1951-1952 

inv. č. 3, fascikl 1. 

 

Výkazy zaměstn{v{ní vězňů.       1950-1952 

inv. č. 4, fascikl 1. 

 

Peněžní listy vězňů.        1953 

inv. č. 5, fascikl 1. 

 

f Archiv města Přísečnice 

Pl{ny na stavbu radnice a věznice, projekt a rozpočet.   1913-1914 

 inv. č. 157, sign. III/b, kart. 7. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Vejprty 

Oběžník k z{kazu umisťov{ní dětí do internačních t{borů.   1945 

inv. č. 3, 11, 34, kart. KT 5. 

 

Oběžník upravující střežení vězňů.      1945 

inv. č. 3, kart. KT 5. 

 

Oběžník upravující podmínky korespondence zajištěných osob.  1945 

inv. č. 34, kart. KT 5. 

 

Výnosy k propouštění Němců ze zajateckých t{borů.    1945 

inv. č. 125, kart. 42. 

 

Oběžník k úmrtím ve sběrných t{borech.     1945 

inv. č. 157, kart. 46. 

 

Oběžník zakazující umisťov{ní dětí do internačních t{borů.   1945 

inv. č. 164, kart. 47. 

 

Ž{dosti o propuštění Němců umístěných do sběrných t{borů.  1945-1946 

inv. č. 104, kart. 18. 

 

Oběžníky k z{pisům narození a úmrtí osob v internačních t{borech. 1945-1946 

inv. č. 161, kart. 47. 

 

Zpr{vy o poměrech ve věznici okresního soudu Vejprty.   1946 

inv. č. 49, kart. KT 5. 

 

Výkazy vězňů ve věznici Vejprty.      1946-1947 

inv. č. 11, kart. 28. 
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Soupisy hodin odpracovaných trestanci, výkazy pracovních hodin pro spr{vní 

věznici okresního n{rodního výboru Vejprty.     1948 

inv. č. 93, kart. 16. 

 

f. Městský n{rodní výbor Vejprty 

Nenalezeno – jen z{znam v invent{ři 

Vězňové nasazení na pr{ci.      inv. č. 19, ev. j. 6. 

 

Internační t{bor.        inv. č. 20, ev. j. 16. 

 

f. Úřední soud Přísečnice 

Vyúčtov{ní firmy Franz Iser z Přísečnice za dod{ní vany a dalšího vybavení 

pro soudní věznici.         1938 

Nařízení předsedy sen{tu vrchního zemského soudu v Litoměřicích k vybavení 

soudních věznic.         1939 

Korespondence s věznicemi Most, Tegel, Straubing, Ratiboř a Vratislav, 

týkající se vybavení věznice.       1939 

inv. č. 9, sign. VIII – 2 Press, fascikl 1. 
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St{tní okresní archiv Jablonec n. Nisou 

 

f. Městský n{rodní výbor Jablonec n. Nisou 

Denní hl{šení stavů sběrného t{bora Rýnovice, jmenné seznamy internovaných, 

ž{dosti o propuštění.        1945 

Jmenné seznamy odsunutých Němců ze sběrných t{borů Rychnov a Rýnovice. 

1946-1947 

inv. č. 64, sign. 9, kart. 124. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Jablonec n. Nisou 

Denní zpr{vy o stavu ve sběrném t{boře Rýnovice n Nisou, jmenné seznamy 

středisek Liberec, Rychnov n. Nisou a Rýnovice, podací protokol střediska Proseč 

u Jablonce n. Nisou.        1945-1946 

inv. č. 216, sign. 8, kart. 386. 

 

Denní hl{šení o stavu v internačním t{boře Rychnov , mzdy za pr{ci internovaných 

v t{boře Rýnovice, přehledy o denním a zdravotním stavu, jídelníčky, jmenné 

seznamy, odsuny, eskorty.        1946 

         inv. č. 216, sign. 8, kart. 387. 

 

Vojenští zajatci z t{bora Rýnovice, odsuny, početní stavy příslušníků sběrných 

středisek, zrušení internačního střediska Rychnov n. Nisou a Rýnovice, stravovací 

předpis pro sběrn{ střediska, jedn{ní o pron{jmu budov t{bora Proseč, n{vrh 

na zřízení t{bora pro osoby pr{ce se štítící, invent{rní seznamy střediska Rychnov 

a Jiřetín-Smržovka.         1946  

Písemnosti ke změně n{zvu „Pracovní t{bor Albrechtice“ na „Pracovní t{bor 

Smržovka-Jiřetín“.         1946 

Kapacita, invent{rní seznam a půdorysný pl{n sběrného střediska Rýnovice, 

přejímací protokol.         1946-1947 

Nařízení k likvidaci sběrných středisek.      1946-1947 

Vyúčtov{ní pracovních sil ze sběrných středisek.    1946-1947 

Poměry v t{boře pro volyňské Čechy v Rýnovicích.    1947 

Vyj{dření zemského n{rodního výboru ke čl{nku Hospodaření ve střediscích 

z Pr{va lidu ze dne 26. 6. 1947.       1947 

inv. č. 216, sign. 8, kart. 388. 

 

f. Úřední soud Tanvald 

Vězeňsk{ kniha          1943-1944 

inv. č. 103, kn. č. 80. 

 

Vězeňské listy osob dodaných do soudní věznice Tanvald.   1941-1945 

inv. č. 102, sign. c, kart. 134. 
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St{tní okresní archiv Liberec 

 

f. Archiv města Frýdlant 

Vězeňský protokol.         1840-1843 

inv. č. 355, kn. č. 34. 

 

f. Okresní soud Frýdlant 

Protokol trestanců.         1851-1856 

kn. č. 8. 

 

Rejstřík trestanců.         1883-1893 

kn. č. 206. 

 

f. Úřední soud Frýdlant 

Uvěznění, výkon trestu, prozatímní opatření.     1942-1943 

inv. č. 28, sign. 26, kart. 10. 

 

f. Internační středisko Frýdlant 

Kartotéky odsunutých Němců.       1945-1946 

kart. 1-11. 

 

Kartotéky se z{znamy o pracovním nasazení internovaných.  1946 

kart. 12. 

 

Kartotéka pracovního nasazení internovaných.    1946 

kart. 13. 

 

Kartotéka osob nepodléhajících odsunu.     1946 

kart. 15-16. 

 

f. Archiv města Chrastava 

Přestavba Klinerovy vily v Chrastavě na pracovní t{bor, pl{ny, popis objektu. 

           1939 

inv. č. 527, sign. 191, kart. 134. 

 

Z{ležitosti provozu zajateckého t{bora v Chrastavě a seznamy nasazených ve firmě 

Spreewerk.           1939-1944 

        inv. č. 1010, kart. 161. 

 

Pl{n bar{kového t{bora Getewent, Rychnov n. Nisou.   1941 

inv. č. 1166, Ma 11. 
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Vybavení zajatecké t{bora Chrastava.      1942 

inv. č. 772, sign. 0/02/021/3/4, kart. 148. 

 

f. Úřední soud Chrastava 

Uvěznění, výkon trestu, prozatímní opatření.     1942-1943 

inv. č. 33, sign. 26, kart. 13. 

 

f. Archiv města Liberec I. 

Provoz městské věznice v Liberci.      1711-1857 

inv. č. 751, sign. H18, kart. 23, fasc. I. 

 

Spisy a výslechové protokoly týkající se útěků trestanců.   1779-1850 

inv. č. 751, sign. H18, kart. 24, fasc. II. 

 

Z{ležitosti služby dozorce vězňů městského vězení.    1780-1850 

inv. č. 751, sign. H18, kart. 24, fasc. III. 

 

Stavební úpravy a přestavby městského vězení, rozpočty.   1823-1852 

inv. č. 751, sign. H18, kart. 24, fasc. IV. 

 

Účet za ošetření městského dozorce vězňů Hoffmana.   1839 

        inv. č. 539, sign 7/519, kn. č. 518. 

 

f. Archiv města Liberec II 

Vězeňský protokol.         1853-1855 

inv. č. 159, sign. 8/115, kn. č. 869. 

 

f. Úřední zastupitelství Liberec 

Písemnosti upravující podmínky výkonu trestu a zach{zení s vězni (tresty 

židovských vězňů apod.).        1939-1944 

inv. č. 34, 35, 36, sign. 43, 44, 45, kart. 1. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Liberec 

Z{kaz poskytov{ní přístřeší zběhům, cizím st{tním příslušníkům a osob{m 

uprchlým z internačních t{borů.       1945 

inv. č. 340, katal. č. 13, kart. 973. 

 

N{vrhy na zařazení, ž{dosti o propuštění z TNP.    1949-1959 

inv. č. 304, kart. 422. 

f. Internační středisko Nové Město p. Smrkem  

Kartotéka odsunutých.        1946 

kart. 1-6 
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St{tní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích 

 

f. Místní n{rodní výbor Litoměřice 

Invent{rní soupis vybavení statku č. p. 1 v Mlékojedech, v němž byl zřízen justiční 

statek.           1945 

inv. č. 23, kart. 5. 

 

Ž{dosti a potvrzení o zapůjčení vybavení a šatstva do věznice krajského soudu 

v Litoměřicích.         1945-1946 

inv. č. 98, kart. 74. 

 

Potvrzení o zapůjčení vybavení a šatstva do odsuvného střediska Terezín a sběrného 

střediska Litoměřice.        1946-1947 

inv. č. 100, kart. 74. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Litoměřice 

Přehledy internovaných Němců v krajské soudní věznici Litoměřice, okresní soudní 

věznici Lovosice a internačním t{boře Terezín, z{ležitosti zřizov{ní internačních 

t{borů, dom{cí ř{d pro internační t{bory.     1945-1946 

inv. č. 95, kart. 11. 

 

Písemnosti k propuštění vězňů německé n{rodnosti z litoměřické věznice za účelem 

odsunu, jmenný seznam Němců určených k odsunu.    1946-1948 

inv. č. 119, kart. 120. 

 

Zařazov{ní do TNP , ž{dosti o propuštění z TNP, prominutí trestu, směrnice 

k provozu TNP a zařazov{ní internovaných do pr{ce, z{ležitosti přidělov{ní osob 

do TNP Dolní Jiřetín.        1948-1953 

inv. č. 381, kart. 744. 

 

Korespondence ke stavbě výkrmny vepřů na justičním statku Mlékojedy, rozpočty, 

faktury.          1950 

inv. č. 363- 3, kart. 667. 

 

f. Internační středisko Litoměřice 

Směrnice, oběžníky, doručovací kniha, knihy příchozích, knihy služeb, str{žní knihy. 

           1946-1948 

kart. 1. 

 

Odsuny, počty a seznamy odsunutých.      1946-1948 

kart. 2-4. 
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Invent{ř sběrného střediska, kniha objedn{vek, dodací a objednací lístky, předpisy 

receptů, vybavení Němců do transportů, stavy osob.    1946-1948 

kart. 5. 

 

Kniha nemocných, ambulanční kniha, seznam zdravotně způsobilých k odsunu, 

kniha pr{ce neschopných, kniha zařazených do odsunu, kniha osob zapůjčených 

na pr{ci.          1946-1948 

kart. 6. 

 

Seznamy zabavených cenností, kniha zabavených věcí, z{znamy o příjmech 

a výdejích zboží.         1946-1948 

kart. 7. 

 

Kuchyňský deník, kniha objedn{vek, ž{dosti o vystavení odběrných listů, objednací 

listy, dodací listy, účty za brambory, objedn{vky pro odsuny, před{ní z{sob 

do odsunu.          1946-1948 

kart. 8. 

 

Abecedně řazené osobní spisy.       1946-1948 

kart. 9-10. 

 

Osoby předané od krajského soudu Litoměřice, výkazy propůjčených osob na pr{ci, 

spisy zaměstnanců střediska.       1946-1948 

kart. 11. 

 

Mzdov{ kartotéka.         1946-1948 

kart. 12. 

 

f. Okresní soud Lovosice 

Soubor písemností dokumentující problematiku vězeňství od konce 19. st. 

do poč{tečního období Československé republiky jak na úrovni okresních věznic, tak 

i z hlediska nadřízených org{nů.       1898-1929 

inv. č. 199, 200, kart. KT 54, 55. 

 

f. Internační středisko Lovosice 

Směrnice pro spr{vu a hospodaření internačních t{borů, služební kniha str{žných, 

rozvrh str{žní služby, raportní kniha, stavy internovaných , seznam vězňů podle 

povol{ní, seznam vězňů předaných do nemocnice v Litoměřicích, kniha nemocných, 

jmenný seznam vězňů, evidenční kniha zajištěných, deník došlé pošty, jednací 

protokol, protokol příchodu a odchodu internovaných.   1945-1946 

kart. 1. 
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Přehled odpracovaných hodin internovaných, pracovní nasazení internovaných. 

           1945-1946 

kart. 2. 

 

Z{sobov{ní střediska potravinami, invent{ř vnitřního vybavení, n{řadí a dalšího 

materi{lu.          1945-1946 

kart. 3. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Lovosice 

Zrušení sběrných t{borů Všebořice a Sv. J{n pod Skalou, zařazov{ní do TNP, účetní 

z{ležitosti TNP, směrnice a pokyny k provozu TNP.    1948-1950 

Převzetí donucovací pracovny v Ruzyni st{tní bezpečností.   1949 

inv. č. 193, kart. 171. 

 

Pron{jem budov internačního střediska Lovosice.    1945-1948 

Ž{dosti bývalých str{žných ze zrušeného sběrného střediska v Lovosicích o pomoc 

při hled{ní nového zaměstn{ní.       1946 

Z{ležitosti služby dozorců internačního t{bora Lovosice.   1946 

Invent{ře a prohlídky internačního t{bora Lovosice.    1946 

Zaměstn{v{ní internovaných osob.      1946 

Účetní z{ležitosti internačního t{bora.      1946-1946 

Likvidace sběrného střediska Litoměřice – invent{ře, inventury.  1948 

Platové a majetkové poměry str{žných.      1949 

inv. č. 199, kart. 172. 

 

f. Okresní úřad Roudnice n. Labem 

Spisy a doklady odsouzených zařazených do donucovacích pracoven, seznamy osob 

vhodných k umístění do k{rných pracovních t{borů.    1932-1940 

Nařízení Zemského úřadu v Praze k odstrku osob propuštěných z trestních ústavů 

do Sudet.          1940 

inv. č. 688, kart. 382. 

 

Jedn{ní Boženy Smetanové z Roudnice n. Labem se spr{vou sběrného střediska 

o proplacení odpracovaných přesčasových hodin.    1946  

inv. č. 977, sign. III/7h, kart. 740. 

 

f. Okresní soud Roudnice n. Labem 

Hlavní invent{rní kniha okresní soudní věznice Roudnice n. Labem. 1930-1947 

Invent{rní přehledy vybavení okresní soudní věznice.   1930-1948 

Prohlídky okresní soudní věznice, zařazov{ní odsouzených na pr{ci, nařízení 

k potravinovým lístkům příslušníků SVS, účtov{ní vězeňských výdajů a stravov{ní, 

z{sobov{ní věznice, mzdy za pr{ci vězňů, výkazy vězňů, směrnice k útěkům 
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vězňům, popis věznice, organizace výkonu trestu, stížnosti vyšetřovanců, n{vštěvy 

odsouzených, vyhl{šení týdne vzorné čistoty ve vězeňských ústavech 

a trestaneckých pracovních t{borech.      1949-1950 

inv. č. 126, evid. č. KT 579. 

 

Nařízení Velitelství SVS ke stanovení n{kladů na zaopatření ve výkonu vazby 

a trestu, zrušení dosavadního rozdělov{ní soudních věznic na okresní a krajské 

a nový způsob dělení podle velikosti na A, B, C, projedn{v{ní ž{dostí o milost.  

           1951 

inv. č. 147, evid. č. KT 586. 

 

f. Internační středisko Polepy 

Jednací protokol, směrnice a invent{ře, seznamy odsunutých, stav osazenstva, kniha 

denních stavů, kniha služeb, seznamy odsunutých.    1946-1947 

kart. 1.  

 

Finance internovaných, nemocniční knihy, invent{rní knihy, seznam vydaného 

oblečení a bot, kniha objedn{vek, poštovní kniha, úvěrov{ kniha poštovních 

poplatků, invent{ř k likvidaci střediska, seznam příjmů a vyd{ní.  1946-1947 

kart. 2. 

 

Kniha denních d{vek potravin, kniha – z{sobník poživatin, kniha dod{vek, 

objedn{vky a dodací listy na m{slo, kniha na dod{vky mléka, stvrzenky 

na brambory, objedn{vky a dodací listy na chléb, z{sobník na chleba, seznam 

zvl{štních přídělů, vyúčtov{ní potravinových přídělů.   1946-1947 

kart. 3. 

 

Z{znamy o zdravotním stavu, oběžníky, opisy došlých spisů, korespondence, opisy 

výkazů n{hrad za pracovní síly, úmrtí, stravov{ní.    1946-1947 

kart. 4. 

 

Odhl{šky ze stravov{ní, dodací listy, opisy účtů, druhopisy spěšných z{silek, ž{dosti 

o místo, hl{šení stavu dětí, zdravotnictví, odsuny.    1946-1947 

kart. 5. 

 

f. Internační středisko Roudnice n. Labem 

Povolení ke kr{tkodobému opuštění internačního střediska.   1945 

Index zajištěných osob I., II.       1945-1946 

Potvrzenky propuštěných zajištěnců.      1945-1946 

Korespondence k provozu internačního střediska.    1945-1946 

Hl{šení denního stavu internačního t{bora.     1946 

Jmenné seznamy odsunutých Němců podle transportů.   1946 

inv. č. 1-6, kart. 1. 



 36 

Korespondence k provozu internačního střediska.    1945-1946 

Oběžníky nadřízených org{nů.       1945-1946 

Rozvrh stravov{ní internovaných, rozpočty a příděly potravin.  1945-1946 

inv. č. 7-10, kart. 2. 

 

Účetní dokumentace.        1945-1946 

inv. č. 11-13, kart. 3. 

 

f. Internační středisko Terezín  

Evidenční knihy internačního střediska.      1945-1948 

kniha K 1-K 17. 

 

Hospod{řské knihy.        1945-1948 

knihy K 18-K 28. 

 

Knihy str{žního oddílu SNB Terezín – Mal{ pevnost.    1945-1948 

knihy K 29-K 54. 

 

Podací protokoly.         1945-1948 

knihy PK 1-PK 10. 

 

Rejstříky a indexy.         1945-1948 

knihy PK 11-PK 17. 

 

Směrnice a provoz internačního střediska.     1945-1948 

kart. KT 1-KT 2. 

 

Z{ležitosti zaměstnanců internačního střediska.    1945-1948 

kart. KT 3. 

 

Seznamy a přehledy internovaných, odsuny.     1945-1948 

kart. KT 3-KT6. 

 

Přemisťov{ní internovaných, propouštění ze střediska.   1945-1948 

kart. KT 7, KT8. 

 

Lékařsk{ péče, onemocnění, úmrtí internovaných.    1945-1948 

kart. KT 9-KT 15. 

 

Zaměstn{v{ní internovaných.       1945-1948 

kart. KT 16-KT 18. 

 

 



 37 

Hospod{řské a finanční z{ležitosti.      1945-1948 

kart. KT 19-KT 23. 

 

Chronologicky řazené spisy tajné, důvěrné, běžné.    1945-1948 

kart. KT 24-KT34. 

 

Spisy str{žního oddílu SNB – rozkazy Zemského velitelství SNB, denní rozkazy 

velitele střediska, ranní hl{šení, seznamy příslušníků, dotazníky, kmenové listy, 

tresty a věznění příslušníků, chronologicky řazené spisy.   1945-1948 

kart. KT 35-KT 42. 

 

Pl{nek internačního t{bora, kresba tužkou, razítko internačního t{bora. 1945-1948 

kart. KT 43. 

 

Evidenční kartotéky internovaných.      1945-1948 

kartotéka 1-17. 

 

f. Okresní soud Úštěk 

Rozpis stravov{ní vězňů.        1911-1914 

inv. č. 49, evid. č. KT 1. 
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St{tní okresní archiv Louny 

 

f. Okresní prokuratura Louny 

Fond obsahuje v kartonu č. 54 řadu písemností, které jsou uloženy i ve fondu 

„Okresní prokuratura Žatec“. N{sleduje proto pouze přehled dokumentů, 

které se objevují pouze ve fondu „Okresní prokuratura Louny“. 

 

Instrukce pro ústavní komisaře vězeňských ústavů.    1949 

inv. č. 9, sign. Pres 3/49-59/49, kart. 24. 

 

Zpr{va o prohlídce a dočasné uzavření okresní soudní věznice Louny. 1951 

Informace k výkonu trestu odsouzených u okresních soudů J{chymov a Toužim 

v okresní soudní věznici Karlovy Vary.      1951 

inv. č. 112, sign. Spr. 12, 3/51-19/51, kart. 54. 

 

f. Okresní prokuratura Podbořany 

Jedn{ní o výkonu vazeb pro Okresní velitelství N{rodní bezpečnosti Podbořany 

v Žatci.          1952 

Jedn{ní o výkonu trestu odsouzených okresním soudem ve věznici v Žatci a jejich 

eskort{m do útvaru n{pravných zařízení v Mostě.    1952 

Nařízení velitelství SVS k dohlídkové povinnosti prokur{torů, stanovením denních 

sazeb pro výkon trestu, cenzuře dopisů vězňů, zaměstn{v{ní vězňů a výkonu trestu 

mladistvých.          1952 

Nařízení Krajské prokuratury v Karlových Varech k eskort{m vězňů, režimu n{vštěv 

ve věznicích, zpr{v{m z prohlídek věznic a dohlídkové povinnosti prokur{torů. 

           1952 

inv. č. 120, sign. Spr. 12, 1/52 – 24/52, kart. 72. 

 

f. Městský n{rodní výbor Postoloprty 

Seznam zemřelých internovaných osob ze střediska Postoloprty Bažantnice, 

vyúčtov{ní pohřby, jmenný seznam internovaných Němců, finance zemřelých 

Němců.          1945-1946 

inv. č. 38, kart. 7. 

 

f. Úřední soud Žatec 

Nařízení k vězeňským knihovn{m.      1938 

inv. č. 83, sign. 456, kart. 15. 

 

Předpisy k zaměstn{v{ní vězňů.       1938-1942 

inv. č. 81, sign. 452-I, kart. 15. 
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Z{ležitosti dotýkající se hospodaření věznic.     1938-1943 

 inv. č. 82, sign. 454, kart. 15. 

 

Předpisy a nařízení upravující podmínky zach{zení s vězni.   1938-1944 

inv. č. 80, sign. 45, 45-I, kart. 15. 

 

Úřední věstník „Die Anstalwirthschaft – Mitteilungen des Reichsministers der Justitz 

für die Vollzuganstalten“.        1942-1945 

inv. č. 79, sign. 44a/I, kart. 15. 

 

f. Landrat Žatec 

Vyúčtov{ní za eskorty vězňů.       1943 

sign. RXII/c, kart. 300. 

 

f. Policejní věznice Žatec, nezpracov{no 

Knihy vězňů, jmenný seznam vězňů, index vězňů.     1945-1946 

 

f. Internační středisko Žatec 

Středisko I. – ž{dosti o přidělení pracovních sil, hl{šení osobních změn pracujících 

internovaných osob, pracovní listy, blíže nedatované soupisy z května, soupisy 

uprchlíků ze Slezska.        1945 

kart. 1. 

 

Seznamy odsunutých Němců.       1946 

kart. 2. 

 

Odvol{ní proti zařazení do internačního střediska a odsunu.  1945-1946 

kart. 3. 

 

Jmenný seznam Němců určených k odsunu A-Ž.    1945-1946 

kart. 4. 

 

Peněžní listy k transportům – soupisy osob, jimž byly vyd{ny finanční prostředky. 

           1946 

kart. 5. 

 

Spisy příslušníků Wehrmachtu, z{ležitosti str{žní služby, evidence pracovních sil, 

kniha denních hl{šení velitelů pracovního střediska III. v Žatci, soupis příjmů 

pracovního střediska I., pokladní deník střediska III. , podací protokol střediska I., 

z{sobov{ní, zrušení střediska I.       1945-1946 

kart. 6 
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Kvitance na obuv určenou pro internační středisko, prodejní seznam d{mských bot,  

evidenční listiny výstroje, index k podacímu protokolu.   1945-1946 

kart. 7. 

 

Denní hl{šení stavu střediska III.       1945-1946 

kart. 8. 

 

Denní hl{šení stavu, soupisy vyd{vané výstroje pro osoby určené k odsunu, odsuny.

           1946  

kart. 9. 

 

Stvrzenky výplat z v{zaného účtu, propustky z internačního t{bora, seznamy 

zemřelých osob, peněžní doklady.      1945-1946 

kart. 10. 

 

Z{kladní listy internovaných střediska I.     1945-1946 

kart. 11. 

 

Hl{šení o změn{ch stavu, propouštěcí listy, seznamy uprchlíků.  1945-1946 

kart. 12. 

 

Pracovní listy střediska II., přidělov{ní pracovních sil, z{kladní listy internovaných.

           1945-1946 

kart. 13. 

 

Přidělov{ní internovaných Němců na pr{ci, ubytov{ní, stravov{ní a další z{ležitosti 

týkající se pracovního nasazení.       1945 

kart. 14. 

 

Seznam šatstva, pr{dla, obuvi internačního t{bora.    1945  

kart. 15. 

 

Propustky z internačního střediska, jmenné seznamy internovaných, pracovní 

nasazení Němcům ž{dosti o vystěhov{ní, z{sobov{ní a vybavení internačního 

střediska, přemisťov{ní internovaných osob, zatýk{ní osob s německou n{rodností, 

propouštění z t{bora.        1945-1946 

 kart. 16. 

 

Přidělov{ní pracovních sil střediska III., propouštěcí listy.   1945-1946 

kart. 17-20. 

 

Propustky z internačního střediska.      1945-1946 

         kart. 21. 
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Denní hl{šení stavu žen a dětí.       1945-1946 

       kart. 22, 23. 

 

Stavy pracovních sil střediska III., přesun pracovních sil do vnitrozemí. 1945-1946 

     kart. 24. 

 

Přemisťov{ní internovaných osob, vyhled{v{ní osob německé n{rodnosti, 

přidělov{ní na pr{ci, přestupky internovaných, předvol{ní do internačního 

střediska, přihlašov{ní vkladů internovaných, služební hl{šení.  1945-1946 

   kart. 25. 

 

Pracovní t{bor Měcholupy – knihy stavu t{bora, denní hl{šení stavu internovaných, 

pracovní a zdravotní listy, evidence porodů, účetní materi{l .  1945-1946 

       kart. 26. 

 

Internační t{bor Postoloprty – evidenční lístky internovaných, n{vrh na vyd{ní lístků 

potravinových lístků, urgence sr{žky nedoplatků ze mzdy internovaných Němců, 

účetní materi{l.         1945-1946 

kart. 27. 

 

Recepty na léky pro internované, účetní doklady.    1945-1946 

      kart. 28. 

 

Okresní nemocnice Žatec – seznamy nemocných z internačních středisek I, II, III, IV. 

           1945-1946 

    kart. 29. 

 

Písemnosti odlehčovacích t{borů Žatec, Měcholupy, Libišice, Lipenec, Dešetnice, 

Postoloprty, Podbořany, Sedčice, Nové Sedlo, Velemyšleves.  1945-1946 

kart. 30. 

 

Vyúčtov{ní za pr{ci internovaných ze středisek v Žatci.   1945-1946 

kart. 31-38. 

 

Účetní doklady internačních středisek v Žatci.     1945-1946 

kart. 39-43. 

 

Účetní doklady, směrnice, vyřízen{ korespondence.    1945-1946 

kart. 44. 

 

Místní spr{vní komise Žatec – z{kladní listy odsunutých.   1945-1946  

kart. 45-48. 
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Žatec, středisko I.: 

Evidenční lístky internovaných.       1945-1946 

      kart. 49. 

 

Evidenční lístky internovaných.       1945-1946 

       kart. 50. 

 

Stvrzenky na zaplacené finanční obnosy pro pracovní síly, osobní průkaz 

a propustka internované osoby, legitimace soci{lního pojištění, domovské 

a propouštěcí listy, cestovní pasy internovaných.    1945-1946 

kart. 51. 

 

Denní stavy střediska, účetní materi{l, dodací listy potravin a výstroje. 

           1945-1946 

        kart. 52. 

Žatec, středisko II: 

Jmenný seznam příslušníků Wehrmachtu, propustky internovaných, účetní doklady, 

seznam pracovních sil. 

Žatec, středisko III: 

Účetní doklady.         1945-1946 

         kart. 53. 

 

Žatec, středisko I: 

Dodací listy na potraviny, rozpis stravov{ní dětí do 6 let. 

Žatec, středisko III: 

Soupis zabavených předmětů a peněz. 

Internační t{bor Postoloprty: 

Seznam zaměstnavatelů internovaných osob, seznam osob bydlících mimo t{bor 

u svých zaměstnavatelů, účetní doklady, kartotéka zaměstnavatelů, dobropisy 

spořitelny města Postoloprty.       1945-1946 

kart. 54. 

 

Kniha nemocných, lékařsk{ dokumentace a předpisy, kniha přijatých a vydaných 

potravin (středisko III.), kniha denních hl{šení velitele str{že (středisko III.), hlavní 

kniha mezd, kniha vydaného šatstva, kniha potravin, jednací protokol (středisko IV.). 

           1945-1946 

kart. 55.  

 

f. Okresní prokuratura Žatec 

Nařízení – povinné prohlídky věznic, stravov{ní vězňů, n{klady výkonu vazby 

a trestu, výkon trestu mladistvých, výkon trestu odsouzených za provinění proti 

lidově-demokratickému zřízení, léčebn{ péče, povinnost hl{sit přerušení trestu, 
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opr{vnění prokur{torů při dohlídkové činnosti, soci{lní zabezpečení rodin 

zatčených.          1949-1950 

Zpr{vy o prohlídk{ch věznic okresních soudů v Lounech a Žatci, nedostatky 

n{stupu výkonu trestu, podmínky dod{v{ní vězňů do TNP Příbram, reorganizace 

vazebních věznic, zaměstn{v{ní mladistvých, dočasné uzavření věznice okresního 

soudu v Lounech, z{ležitosti výkonu vazby, likvidace věznice v Mikulově, zřízení 

domovů výchovy pro ml{dež, z{ležitosti korespondence s osobami umístěnými 

ve zvl{štním oddělení psychiatrické léčebny v Bohnicích.   1949-1951 

inv. č. 206, sign. Spr. 12, 1/51 – 36/51, kart. 72. 
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St{tní okresní archiv Most 

 

f. Úřední soud Hora Svaté Kateřiny 

Nařízení nadřízených úřadů k výkonu trestu.     1938-1943 

inv. č. 51, sign. 44; 44-I, kart. 8. 

 

Nařízení nadřízených úřadů a další písemnosti k zach{zení s vězni. 1938-1943. 

inv. č. 52, sign. 45; 45-I, kart. 9. 

 

f. Úřední soud Horní Litvínov 

Nařízení nadřízených úřadů a další písemnosti k zach{zení s vězni. 1938-1944 

inv. č. 52, sign. 45; 45-I, kart. 10. 

 

N{kup ošacení a knih pro vězně.       1939-1944 

inv. č. 53, sign. 45-I, kart. 11. 

 

Z{ležitosti výkon trestu a zach{zení s vězni.     1940-1944 

inv. č. 51, sign. 44-III, kart. 10. 

 

f. Archiv města Horní Litvínov 

Zajatecký t{bor Střelnice, Horní Litvínov – jmenné seznamy, z{sobov{ní, pracovní 

výkazy, příděly potravin.        1941-1943 

inv. č. 779, kart. 47. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Litvínov, z{pisy ze schůzí rady 

Zpr{va o osvětové činnosti ve věznici okresního soudu. Schůze č. 52 ze 7. 2. 1950. 

inv. č. 1, ev.j. 2. 

 

Umisťov{ní vězňů z okresu Litvínov ve věznici v Libkovicích. 

         Schůze č. 12 z 25. 5. 1951. 

inv. č. 1, ev.j. 3. 

 

f. Okresní prokuratura Litvínov, nezpracov{no 

Zařazov{ní do TNP, z{ležitosti průběhu výkonu trestu a podmíněného propouštění, 

pracovní pl{n Krajské prokuratury v Ústí n. Labem ohledně vězeňství, zřízení 

evidence vězňů, eskorty do vězeňských ústavů, rušení malých okresních věznic, 

prohlídka věznice Most, reorganizace výkonu vazby a trestu.  1951-1953 

 

f. Archiv města Most 

Kniha vězňů.         1813 

inv. č. 876, sign. 9 A/10, ev. j. 686. 

 



 45 

Kniha přijatých a propuštěných vězňů.      1814-1819 

inv. č. 877, ev. j. 687. 

 

Stavební spisy a pl{ny krajského soudu a věznice (č. p. 1+2).   1877-1939 

inv. č. 5101, karton 863. 

 

Rozpočet na stavbu věznice.       1880 

inv. č. 638, ev.j. 448. 

 

Stavební deník soudní budovy a věznice.     1881-1893 

inv. č. 631, ev. j. 441. 

 

Rozpočet na stavbu věznice.       1882  

inv. č. 639, ev. j. 449. 

 

f. Landrat Most 

Stavební pl{ny a rozpočty na vybudov{ní t{bora pro příležitostné zemědělské 

dělníky ve Vršanech.        1943-1944 

inv. č. 19, kart. 6. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Most 

Sběrn{ střediska, zajatecké t{bory TNP – zařazov{ní, propouštění.  1945-1950 

inv. č. 134, sign. 256, kart. 12. 

 

Nedostatky a z{vady ve věznici SNB.      1947 

Pokyny pro str{žní oddíl ve spr{vní věznici Okresního n{rodního výboru v Dolním 

Jiřetíně.          1948 

Ž{dost o zřízení oddělení pro vězně StB ve spr{vní věznici.   1948 

inv. č. 132, sign. 254, kart. 11. 

 

f. Okresní prokuratura Most I., nezpracov{no 

Směrnice a nařízení k povolov{ní n{vštěv, dohlídkové povinnosti 

prokur{torů, zařazov{ní do TNP a podmíněnému propouštění, z{znamy 

o prohlídk{ch věznic a pracovních útvarů, výkon trestu mladistvých, zřízení 

centr{lní evidence vězňů.        1950-1952 

kart. 1. 

 

Směrnice k provozu TNP,  komise pro zařazení do TNP, organizace výkonu trestu. 

           1953-1956 

kart. 2. 
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Instrukce k dozoru prokur{torů a pokyny pro postup o podmíněném propuštění, 

nařízení k pod{v{ní podrobných charakteristik vězňů do n{pravných zařízení. 

           1957-1960 

kart. 3. 

 

f. Sbírka soudobé dokumentace, okres Most – novinové výstřižky 

Soubor novinových čl{nků k soudnictví, vězeňství a policii na Mostecku. 

           1952-2007 

sign. XIV/C. 

 

f. Okresní prokuratura Most II., nezpracov{no 

Schémata a pl{ny prokur{torských prověrek věznic.    1961-1964 

Prověrky Útvarů n{pravných zařízení ministerstva vnitra Libkovice a Bělušice 

a dalších vězeňských zařízení.       1961-1965 

Písemnosti k vyšetřov{ní případu ur{žky prokur{tora Miroslava Molla 

npor. Dědkem při kon{ní prohlídky Útvaru n{pravných zařízení ministerstva vnitra 

Libkovice.          1962 

Jedn{ní o zaměstn{v{ní odsouzených v panel{rně Most.   1962 

Šetření případu zbití odsouzeného v Útvaru n{pravných zařízení ministerstva vnitra 

Bělušice.          1962 

N{vrhy na povolení volného pohybu odsouzených.    1962-1963 

Vyhodnocení n{vrhů na podmíněné propuštění podaných společenskými 

organizacemi.         1962-1964 

Nařízení, rozkazy a směrnice – zřízení a působnosti nemocnic u Útvarů n{pravných 

zařízení ministerstva vnitra, dod{v{ní masa a cukru, postupu při výkonu vazby 

a trestu u těhotných žen a u matek novorozenců, pokyny ke vzetí obviněných vězňů 

do odděleného zařízení a úkonům při vyšetřov{ní, z{ležitosti dozorové povinnosti 

prokur{torů.          1962-1964 

Vyhodnocení poznatků o dozoru nad zachov{ním z{konnosti v místech výkonu 

trestu v severočeském kraji.       1962-1965 

Doporučení Okresní prokuratury Most k udělov{ní odměn odsouzeným Útvaru 

n{pravných zařízení ministerstva vnitra Libkovice.    1963 

Ř{d pro výkon trestu odnětí svobody.      1964 

kart. spisy 

 

f. Internační středisko Střimice 

Pracovní listiny.         1945 

inv. č. 9, kart. 2-16. 

 

Účetní doklady.         1945-1947 

 inv. č. 10, kart. 16 – 19. 
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Jmenné seznamy internovaných.       1945-1947 

inv. č. 1, 3, 4, kart. 1.  

 

Jedn{ní o n{jemném internačního střediska, jmenný seznam zajištěných, umisťov{ní 

a propouštění z internačního střediska, zaměstn{v{ní internovaných, z{sobov{ní, 

směrnice k provozu střediska, lékařsk{ péče, p{tr{ní po uprchlých osob{ch. 

           1945-1948 

inv. č. 11, kart. 20. 

 

Hl{šení stavu internačního střediska.      1946-1947 

inv. č. 6, kart. 1.  

 

Zaměstn{v{ní internovaných – pracovní smlouvy, výplatní listiny  1946-1947 

inv. č. 7, 8, kart. 1.  

 

Z{znamy o propuštěných z internačního střediska.    1947 

inv. č. 5, kart. 1. 
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St{tní okresní archiv Semily 

 

f. Archiv města Jilemnice 

Jedn{ní městské rady, týkající se městského vězení.    1834-1857 

Jedn{ní okresního hejtmanství se starostou Jilemnice o způsobu úhrady stravy 

Z{ležitosti umístění jilemnických obyvatel do zemské k{znice.  1870-1875 

Z{ležitosti týkající se stavby nové radnice a věznice, stavební úpravy a opravy 

věznice.          1874-1903 

Opatření dezinfekčního přístroje pro věznici.     1889 

Korespondence k šatlavě pro hnance, popis, poloha.    1890 

Útěk odsouzeného Josefa Mečíře z městské věznice.    1900 

Korespondence okresního soudu a purkmistrovského úřadu k nedostatkům věznice, 

výtržnosti a škodě v městské věznici.      1906-1907 

inv. č. 402, sign. II/403, kart. 31.  

 

Vybílení a zavedení vodovodu do okresní soudní věznice.   1923 

Údržba a využití obecní věznice.       1944 

Ž{dosti Místního n{rodního výboru Jilemnice o zapůjčení osob vězněných v soudní 

na pr{ci.          1945-1946 

Jedn{ní o pron{jmu are{lu bývalé okresní soudní věznice.   1948 

inv.č. 776, sign. III/403, kart. 106. 

 

f. Okresní úřad Jilemnice, presidi{lní spisy 

Oběžník presidia k transportu cizinců do koncentračního t{bora v Dolních 

Rakousích.           1914 

pres. 1109, 315, kart. 7. 

 

Seznam zatčených studentů a vězněných studentů z okresu Jilemnice. 1940 

pres. V/194, 876, kart. 23. 

 

Korespondence ministerstva vnitra týkající se zjišťov{ní vhodných objektů ke zřízení 

k{rných t{borů.         1941 

pres. K/222, 900, kart. 22. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Jilemnice, z{pisy ze schůzí a pléna 

Zřízení dvou trestních komisí v okresu Jilemnice a přesun místně příslušných vězňů 

z Kartouz do Jilemnice.        1945 

kn. č. 1, f. 5 -7, č. 18,  

 

Intervence I. n{městka předsedy okresního n{rodního výboru u spr{vy věznice 

v Kartouzích kvůli uvolnění vězňů na nejnutnější opravy silnic.  1946 

kn. č. 2, f. 143v, č. 360. 
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Spr{va věznice v Kartouzích zamít{ ž{dost o zapůjčení vězňů na pr{ci v okresních 

lomech.          1946 

kn. č. 2, f. 184v, č. 429. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Jilemnice, presidi{lní spisy 

Nařízení ministerstva vnitra k okamžitému zasl{ní všech dokumentů vztahujících 

se p{ch{ní zvěrstev Němci v Petschkově pal{ci, Pankr{ci, Terezíně i jiných věznicích 

za účelem potrest{ní viníků.       1945 

N/5, 38, kart. 3. 

 

Dom{cí ř{d pro internační t{bory, písemnosti k příprav{m zřizov{ní internačních 

t{borů.          1945 

I/1, 18, kart. 3. 

 

Zpr{va o stravov{ní policejních vězňů a jejich počtech.   1945  

U/2, 82, kart. 3. 

 

Jedn{ní k seps{ní seznamu Němců v internačních t{borech.   1946 

E/1, 107, kart. 3. 

 

Nařízení k výkonu vazby podezřelých ze zločinů podle dekretu prezidenta republiky 

č. 16/1945 Sb. o potrest{ní nacistických zločinců, zr{dců a jejich pomahačů 

a o mimoř{dných lidových soudech.      1946 

Nařízení k dopravě osob do věznic krajských soudů.    1946 

L/8, 132, kart. 3. 

 

Nařízení k dozoru ve sběrných a internačních t{borech, podvratn{ činnost Němců 

ve sběrných t{borech, internované osoby hledané podle krimin{lních věstníků, 

zpr{va o činnosti spr{vce sběrného t{bora Milíčův dům v Praze.   1946 

I/1, 112, kart. 3. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Jilemnice 

Směrnice k provozu TNP, zařazov{ní osob.     1949-1950 

inv. č. 538, sign. 246, kart. 160. 

 

Zrušení TNP Jaroslavice.        1951 

inv. č. 1018, sign. 256, kart. 292. 

 

f. Archiv města Lomnice n. Popelkou 

Rozpočet na stavbu městského vězení a stavební pl{ny.   1857 

inv. č. 188, sign. V/21, kart. č. 42. 
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f. Archiv města Rovensko p. Troskami 

Jmenný seznam osob umístěných v městském vězení.   1936-1938 

inv. č. 30, kn. č. 26. 

 

f. Archiv města Semily 

Okresní soud upozorňuje městský úřad na nutnost důsledného výběru dlužných 

č{stek za stravov{ní vězňů.       1868 

Dražba pracovních n{strojů z trestnice v Kartouzích.    1873 

Jedn{ní k zapůjčení místnosti okresním soudem za účelem zřízení vězení pro hnance 

z důvodu zbour{ní staré radnice a věznice.     1873 

Pronajím{ní vězňů na pr{ci.       1877  

Oprava vězeňské zdi.        1912 

inv. č. 519, sign. X/8, kart. č. 41. 

 

f. Okresní úřad Semily 

Nařízení k výrobě ve věznicích, nabídky výrobků.    1899-1901 

Nařízení k výkonu trestu v mužských trestnicích a okresních věznicích. 1899-1901 

Informace o činnosti Spolku pro podporu propuštěných trestanců v Jičíně. 

           1900 

inv. č. 1212, sig. 8/7, kart. 274. 

 

Korespondence k zasíl{ní zpr{v o výkonu trestu, trestní lisy a výpisy trestů zaslané 

na okresní hejtmanství Semily, potvrzení domovské příslušnosti.  1902-1903 

inv. č. 1219, sig. 8/7, kart. 275. 

 

Trestní lisy a výpisy trestů zaslané na okresní hejtmanství Semily, potvrzení 

domovské příslušnosti.        1902-1903 

inv. č. 1219, sig. 8/7, kart. 276. 

 

Písemnosti k zařazov{ní a propouštění ze zemské vychovatelny a donucovacích 

pracoven, zřízení k{rných pracovních t{borů a zařazov{ní osob   1939-1941 

inv. č. 1804, sign. III/8, kart. 856. 

 

Ž{dosti o podporu rodinných příslušníků vězněných osob a kartotéka. 1940-1945 

inv. č. 2042, sign. VIII/10c, kart. 960, 961. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Semily, presidi{lní spisy 

Z{kaz zřizov{ní neofici{lních internačních středisek při tov{rn{ch a místních 

n{rodních výborech.        1945  

564, 365, kart. 30. 
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Seznamy studentů z okresu Semily vězněných během v{lky v koncentračních 

t{borech.          1945 

674, 381, kart. 30. 

 

Z{vady ve výkonu služby dozorců internačních středisek a t{borů. 1945 

Z 76, 792, kart. 37. 

 

Přehled stavu vězňů, vyšetřovanců a dozorců ve věznicích.   1946  

Existence, stav a kapacita věznic v okrese Semily.    1946 

Z 157, 821, kart. 37. 

 

Informace o existenci věznice okresního soudu a bytu zřízence v suterénu domu 

č. p. 1 v Semilech.         1946 

1482, 526, kart. 31. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Semily, z{pisy ze schůzí a pléna 

Přesun policejních do internačního t{bora v Lomnici n. Popelkou z finančních 

důvodů.          1946 

kn. č. 2, f. 16r, č. 26. 

 

Jedn{ní okresního soudu a okresního n{rodního výboru o možnosti zřízení věznice 

v budově z{mku.         1946 

kn. č. 2, f. 57r, č. 38. 

 

Ž{dost O. Crhy o prominutí trestu jednoho měsíce vězení ze zdravotních důvodů.

           1947 

kn. č. 3, č. 99. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Semily 

Převzetí donucovací pracovny v Ruzyni StB, zařazov{ní a propouštění chovanců 

z donucovacích pracoven.        1949 

inv. č. 238, sign. 246, kart. 84. 

 

Oběžník k z{kazu přikazov{ní osob pr{ce neschopných a duševně nezpůsobilých 

do TNP.          1951 

inv. č. 653, sign. 256, kart. 241. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Turnov, presidi{lní spisy 

Informace o použív{ní internovaných osob podezřelých ze zločinů podle dekretu 

z 19. 6. 1945 k odstraňov{ní z{kopů v Turnově.    1946 

Z25, 1062, kart. 3. 
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Stav odsouzených a počty dozorců ve věznici okresního soudu v Turnově. 

           1946 

Z 163, 1094, kart. 3. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Turnov 

N{vrhy na zařazení do pracovních t{borů, nedostatky při dod{v{ní osob do TNP, 

zajištění výživného rodinných příslušníků osob zařazených do TNP. 1949  

inv. č. 166, sign. 243, kart. 29. 
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St{tní okresní archiv Teplice 

 

f. Úřední soud Bílina 

Nařízení nadřízených úřadů a další písemnosti k výkonu trestu všeobecně. 

           1938-1944 

inv. č. 34, sign. 44, 44-I, kart. 12. 

 

Nařízení nadřízených úřadů a další písemnosti k zach{zení s vězni. 1938-1944 

inv. č. 37, sign. 45, 45-I, kart. 13. 

 

Nařízení nadřízených úřadů a další písemnosti k prov{dění trestu. 1939-1945 

inv. č. 33, sign. 43,43-I, kart. 12. 

 

f. Okresní prokuratura Bílina 

Směrnice ministerstva spravedlnosti k provozu a zařazov{ní do výchoven ml{deže.

           1951 

Zpr{vy o prohlídk{ch výchovny v Kostomlatech p. Milešovkou.  1951 

sign. Spr10, 1/51, kart. 1. 

 

Zpr{vy z prohlídek výchovny v Kostomlatech p. Milešovkou.  1952 

Zpr{va o útěku chovanek z Kostomlat a o nutnosti jejich zajištění v soudní věznici 

Bílina.           1952 

Organizační ř{d pro dorostové výchovny.     1952 

sign. Spr. 16, 12/52, kart. 1. 

 

Zpr{vy z prohlídek věznice okresního soudu Bílina.    1952 

Z{ležitosti dohlídkové povinnosti prokur{torů nad věznicemi.  1952 

sign. Spr. 17, 14/52, kart. 2. 

 

 f. Okresní soud Duchcov 

Vězeňsk{ pís{rna.         1928 

pres. spis. do roku 1938, č. I. 

 

Stravov{ní vězňů.         bez data 

pres. spis. do roku 1938, č. IV. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Duchcov 

Zajišťov{ní v{lečných zločinců v internačních střediscích.   1945-1946 

inv. č. 756, kart. 413. 
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Jmenné seznamy internovaných v Libkovicích, Kocourkově, Duchcově, Želenk{ch, 

Apollo-Ledvice a nemocnici internačního střediska.    1945-1946 

inv. č. 757, kart. 413. 

 

Propouštění z internačního střediska      1945-1946 

inv. č. 758, kart. 413. 

 

Vyúčtov{ní internačního střediska I. Duchcov.     1946 

inv. č. 112, 113 kart. 112, 113. 

 

Osobní spisy zaměstnanců internačního střediska.    1946 

inv. č. 759, kart. 413. 

 

Likvidační vyúčtov{ní internačního střediska Duchcov.   1946-1949 

inv. č. 314, sign. 178/2, kart. 61. 

 

f. Okresní prokuratura Duchcov 

Zpr{va o prohlídce pracovního útvaru žen v Libkovicích    1951 

sign. Spr. 12, 12/51, kart. 2. 

 

Zpr{vy o prohlídce pracovního útvaru č. 13 v Libkovicích   1952 

Nařízení krajské prokuratury k umisťov{ní odsouzených k výkonu trestu 

do okresních soudních věznic.       1952 

sign. Spr. 12/52, kart. 2. 

 

Zpr{vy o prohlídk{ch pracovního útvaru n{pravných zařízení Libkovice.  

           1953 

Zrušení pracovního útvaru n{pravných zařízení Libkovice.   1953 

sign. Spr. 13, 12/53, kart. 1. 

 

f. Archiv města Teplice 

Jedn{ní o stravov{ní ve věznici Teplice Šanov, cenové rozpočty, počty stravovaných. 

           1918-1928 

inv. č. 1188, sign. 529, kart. 59. 

 

Zpr{va Schupo o úprav{ch nutných k zabezpečení provozu policejní věznice Teplice 

Šanov a vyj{dření městské rady.       1940  

inv. č. 3195, sign. 110/5, kart. 450. 

 

f. Úřední soud Teplice 

Index ke knize vězňů.        1938-1941 

sv. 1. 
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f. Internační středisko Teplice 

Kartotéky internovaných osob.       1945-1946 

z{suvka č. 1-20. 

 

Soupisy osob řazené podle odsunů.      1945-1946 

kart. 1-3. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Teplice 

Kniha vězňů I., II., III.        1945 

sign. ONV Teplice 128. 

 

Seznam přidělených pracovních sil z řad internovaných – str{žnice v N{kladové ul.

           1945 

 sign. ONV Teplice 146. 

 

Jmenné seznamy vězňů a nemocných z internačního t{bora Teplice Šanov. 

           1945-1946 

sign. ONV Teplice 142-144. 

 

Denní hl{šení internačního t{bora Teplice, Riegerova ul.   1945-1946 

inv. č. 972 255, 973 255, kart. 243. 

 

Jmenné seznamy vězňů         1945-1952 

sign. ONV Teplice 132-135, 137, 138, 139. 

 

Výdej vězňů na pr{ci z internačního t{bora Teplice Šanov.   1945-1949 

sign. ONV Teplice 136. 

 

Denní hl{šení internačního t{bora Teplice Šanov.    1946 

 sign. ONV Teplice 140. 

 

Denní stavy pracovního střediska Teplice Šanov    1946 

inv. č. 981 256, kart. 245. 

 

Seznam propuštěných z internačních t{borů.     1946 

sign. ONV Teplice 145. 

 

Denní hl{šení internačního t{bora Teplice, pod Doubravkou.  1946 

inv. č. 974 255, kart. 243. 

 

Internační středisko pod Doubravkou – seznam osob určených k odsunu.  1946 

inv. č. 975 255, kart. 243. 
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Seznam firem zaměstn{vajících vězně z internačního t{bora pod Doubravkou. 

           1946 

inv. č. 978 255, kart. 245. 

 

Stav vězňů z internačního t{bora pod Doubravkou zaměstnaných u firem. 

           1946 

inv. č. 979 255, kart. 245. 

 

Z{znamy o zdravotním stavu vězňů z internačního t{bora pod Doubravkou. 

           1946 

inv. č. 980 255, kart. 245. 

 

Vězeňský protokol.         1946-1948 

sign. ONV Teplice 129. 

 

Rejstřík soudních trestanců.       1946-1949 

sign. ONV Teplice 130. 

 

Ž{dosti o přidělov{ní internovaných osob na pr{ci.    1946-1947 

inv. č. 976 255, kat. 244 

 

Ř{d a směrnice pro TNP.        1946-1951 

inv. č. 981 256, kart. 245 

 

Přidělov{ní vězňů na pr{ci z internačního t{bora Teplice Šanov.  1947 

sign. ONV Teplice 141. 

 

Rejstříky administrativních a důchodkových vězňů.    1947-1951  

sign. ONV Teplice 131. 

 

Přidělov{ní vězňů na pr{ci ze střediska v N{kladové ul. – seznamy. bez data 

inv. č. 971 255, kart. 244. 

 

Vězeňský ř{d pro policejní věznice.      bez data 

inv. č. 971 254, kart. 243. 
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St{tní oblastní archiv v Plzni 
 

St{tní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně 

 

f. Okresní n{rodní výbor Domažlice  

Jedn{ní k před{ní věcí uprchlých vězňů, které byly uloženy ve věznici, 

reemigrantům v Pl{nicích a Srubech.      1949 

inv. č. 503, sign. 124, kart. 418. 

 

Rejstřík osob zařazených do TNP.      1949-1952 

inv. č. 83, kn. č. K83 

Internační t{bor Domažlice 

Kniha denních počtů internovaných osob.     1945 

inv. č. 78, kn. č. K78. 

 

Jmenné seznamy a rejstříky internovaných mužů a žen.   1945-1946 

inv. č. 73-77, kn. č. K73-77. 

 

Denní výkazy spotřeby potravin.       1945-1946 

inv. č. 79, kn. č. K79. 

 

Depozitní kniha.         1945-1946 

inv. č. 152, kn. č. K152. 

 

Kniha příjmů a výdajů internačního t{bora Domažlice – Milotín.  1945-1947 

inv. č. 150, kn. č. K150. 

 

Kniha objedn{vek.         1946 

inv. č. 151, kn. č. K151. 

 

Směrnice, oběžníky, korespondence, věci zaměstnanců a str{žných. 1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 134. 

 

Přijetí do služby, služební ř{dy, osobní listy zaměstnanců.   1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 135. 

 

Str{že, výzbroj, n{vštěvy, v{leční zajatci, uprchlíci, pokuty za uprchlé. 1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 136. 

 

Stavy internovaných, stravov{ní.       1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 138. 
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Zaměstnanci, seznam internovaných Pol{ků, sčít{ní, denní výkazy internovaných, 

před{v{ní k soudu.         1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 137. 

 

Finance internovaných, svoz Němců, využív{ní internovaných jako pracovních sil. 

           1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 139. 

 

Denní výkazy internovaných.       1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 140. 

 

Týdenní výkazy internovaných přidělených na pr{ci.    1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 141. 

 

Abecedně řazené seznamy zajištěných osob a majetku uprchlíků.  1945-1946 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 143. 

 

Propouštěcí listy, zdravotní péče, seznamy propuštěných, uprchlých a zemřelých, 

likvidace střediska, vyšetřovací komise.      1945-1948 

inv. č. 354, sign II/28, kart. 142. 

 

Popisy a invent{ře sběrného a soustřeďovacího střediska, jedn{ní s dodavateli 

o vybavení střediska, zaměstn{v{ní internovaných,  jedn{ní o zrušení střediska.

           1946 

inv. č. 337, sign. III/5e, kart. 72. 

 

Jmenné seznamy Němců ze sběrného t{bora v Domažlicích.   1946 

inv. č. 337, sign. III/5e, kart. 77. 

 

Využív{ní pracovních sil z internačního t{bora.    1946-1948 

inv. č. 421, sign VIII/7, kart. 231. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Horšovský Týn 

Evidence účtů za pr{ci a zboží objednané pro sběrný t{bor v Holýšově. 1946-1947 

inv. č. 154, kn. č. 154. 

 

Nařízení týkající se donucovacích pracoven a sběrných středisek.  1948 

inv. č. 287, sign. III/8, kart. 53. 

 

Zařazov{ní do TNP, přidělovací dekret, n{vrhy na zařazení do TNP, rozsudky. 

           1949-1951 

inv. č. 440, 655, sign. 246, kart. 361, 430. 
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Jedn{ní okresního n{rodního výboru a korespondence Krajského soudu v Plzni 

k nutným stavebním úprav{m okresní soudní věznice, taky aby vyhovovala svému 

účelu po provedení soudní reorganizace, půdorys věznice a okresního soudu. 

           1949 

inv. č. 417, sign. 124, kart. 352. 

 

f. Úřední soud Horšovský Týn 

Knihy vězňů          1938-1944 

kn. č. 1, 2. 

 

Kniha kontrol věznice.        1939-1940 

kn. č. 5. 

 

Výkazy uvězněných.        1939-1944 

kn. č. 6-12. 

 

Index k evidenci uvězněných.       1941-1943 

kn. č. 3. 

 

Kniha evidence výkonu trestu.       1941-1945 

kn. č. 4. 
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St{tní okresní archiv Cheb 

 

f. Úřední soud Cheb 

Korespondence s nadřízenými úřady týkající se výkonu trestu ve věznicích úředních 

soudů.          1938-1944 

inv. č. 133, sign. 44, kart. 11. 

 

Z{ležitosti týkající se zach{zení s vězni a výkonu trestu.   1939-1944 

inv. č. 134, sign. 45, kart. 11. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Cheb 

Kniha příjmů a výdajů internačního t{bora v Chebu.    1945-1946 

inv. č. 216. 

 

Podací protokol pracovního t{bora.      1945-1947 

kn. inv. č. 216 

 

Denní hl{šení o stavu vězňů v Spr{vní věznici okresního n{rodního výboru Cheb, 

seznamy str{žných tamtéž. Seznamy vězňů v krajské soudní věznici a věznici SNB 

Cheb.           1945-1947 

inv. č. 847, sign. 8.10.11, kart. 64. 

 

Jmenný seznam osob umístěných ve sběrném středisku č. 9 v Chebu. 1946 

inv. č. 266-803. 

 

Hl{šení útěku osob internovaných v internačním středisku Cheb.  1946 

inv. č. 847, sign. 8.10.10, kart. 64. 

 

Index ke spisům internačního střediska.      1946-1947 

kn. inv. č. 805. 

 

Seznamy osob ze sběrného střediska.      1946-1947 

kn. inv. č. 803-804. 

 

Kniha příchodů a odchodů do sběrného střediska.    1946-1947 

inv. č. 266-804. 

 

Indexy ke spisům pracovního t{bora.      1946-1953 

kn. inv. č. 797-800. 

 

Podací protokoly TNP.        1949-1950 

kn. inv. č. 688-691. 
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f. Městský n{rodní výbor Cheb 

Hl{šení útěku vězňů z věznice krajského soudu v Chebu a popisy uprchlých osob. 

 1946-1948 

inv. č. 828, kart. 174. 

 

Podrobné rozpisy všech výloh propl{cených městskou pokladnou na udržov{ní 

sběrných a repatriačních t{borů a lazaretů.     bez data  

inv. č. 426, kart. 49. 

 

f. Úřední soud L{zně Kynžvart 

Z{ležitosti týkající se zach{zení s vězni a výkonu trestu.   1938-1939 

inv. č. 34, sign. 45, kart. 5. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Mari{nské L{zně 

Seznamy a pracovní výkazy Němců ze sběrného střediska „Letiště“, nasazených 

na pr{ci v Mari{nských L{zních a okolí.      1945-1946 

inv. č. 785, kart. 349. 

 

Seznamy Němců ze sběrného střediska v Dolním Žandově a Chodové Plané. 

           1945-1946 

inv. č. 798,799,  kart. 359. 

 

Denní hl{šení o početním stavu Němců ze sběrného střediska „Letiště“. 1945-1947 

inv. č. 783, kart. 346, 347.  

 

Korespondence sběrného střediska „Letiště“.     1945-1947 

inv. č. 802, kart. 360. 

 

Nasazov{ní Němců ze sběrného střediska „Letiště“ na pr{ci.  1945-1947 

inv. č. 803, kart. 360. 

 

Seznamy Němců ze sběrného střediska „Letiště“.    1946 

inv. č. 787, 797, kart. 351-354, 356. 

 

Výkazy pr{ce osob umístěných do sběrného střediska „Letiště“.  1946 

inv. č. 805, kart. 361. 

 

Ž{dosti internovaných Němců a jejich zaměstnavatelů o vyjmutí z odsunu. 

 1946-1947 

inv. č. 804, kart. 360. 
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St{tní okresní archiv Karlovy Vary 

 

f. Okresní soud J{chymov, nezpracov{no 

Trestní agenda okresního soudu – souč{stí písemnosti týkající se provozu okresní 

soudní věznice.         1876-1895 

Protokoly o prohlídk{ch věznice okresního soudu.    1882-1891  

Týdenní jídelníček věznice okresního soudu.     1883 

   kart. 491, 492. 

 

f. Okresní úřad J{chymov 

Rozsudky nad žebr{kem V{clavem Tippmanem a rozhodnutí o jeho umístění 

do donucovací pracovny.        1900-1909 

inv. č. 348, sign. 8/27, kart. 196. 

 

f. Okresní zastupitelstvo J{chymov 

Ž{dost o sdělení, jakým způsobem je v pohraničí postar{no o vězeňské místnosti 

a kdo hradí n{klady na údržbu a provoz.     1924. 

sign. G 262, kart. 422. 

 

f. Okresní prokuratura J{chymov, neuspoř{d{no 

Úvodní str{nka trestního listu dozorců, kteří nedbalým výkonem služby v n{pravně 

pracovním t{boře Vykmanov umožnili útěk několika odsouzených. 1949  

Trestní spisy k trestné činnosti odsouzených pracujících v n. p. J{chymovské doly.

           1949-1952 

kart. 2. 

 

Politick{ směrnice rezortu ministerstva spravedlnosti – obsahuje ustanovení 

k vězeňství a výkonu trestu.       1950 

Jedn{ní o urychleném vyřizov{ní ž{dosti o zahlazení trestu u odsouzených 

splňujících předpoklady na pracovní zařazení „střelců“, kterých je nedostatek.  

1951 

kart. 1. 

 

f. Okresní n{rodní výbor J{chymov 

Plak{t – vyhl{ška zakazující jakýkoliv mimoslužební a mimopracovní styk 

s trestanci.           1950 

inv. č. 67, sign. III/9, kart. 62a. 

 

f. Úřední soud Karlovy Vary 

Jmenný seznam vězňů ve vazbě.       1938 

kniha č. 1. 

 



 63 

Korespondence s nadřízenými úřady týkající se výkonu trestu ve věznicích úředních 

soudů.          1938-1944 

sign. 44, 441, 442, kart. 28. 

 

Z{ležitosti vězeňské duchovenské péče.      1938-1944 

sign. 456, kart. 29. 

 

Zaměstn{v{ní vězňů.        1939-1944. 

sign. 453, kart. 29. 

 

Péče o vězněné a zach{zení s vězni      1939-1945 

sign. 45, 445, 451, kart. 28, 29. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Karlovy Vary 

Popis sběrného t{bora pro Židy v Olšových vratech.    1947 

Popis koncentračních a pracovních t{borů z období II. světové v{lky v obvodu 

velitelství stanice n{rodní bezpečnosti Ostrov n. Ohří.   1947 

Nařízení Pos{dkového velitelství k uvolnění sběrného t{boru Němců ve Dvorech 

pro potřeby arm{dy.        1947 

inv. č. 321, sign. III/8, kart. 172. 

 

Jmenné seznamy osob určených do zařazení v TNP.    1950-1952 

inv. č. 406, sign. 081, kart. 306. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Nejdek 

Z{ležitosti úmrtí a pohřbu vězňů z transportů v Perninku a Vysoké Peci. 

           1945 

inv. č. 95, sign. IX/10, kart. 132. 

 

f. Okresní prokuratura Ostrov, nezpracov{no 

Dozorový spis v trestní věci Marie Ecksteinové, kter{ udržovala nedovolený styk 

s odsouzeným na pracovišti t{bora Eli{š.     1957 

Dozorový spis odsouzeného Rudolfa Fischera podezřelého z účasti na vzpouře 

vězňů v n{pravně pracovním t{boře Rovnost.     1959 

Dozorový spis ve věci odsouzeného Martina Adamíka, který v n{pravně pracovním 

t{boře Rovnost pron{šel výroky proti st{tnímu zřízení.   1959 

Dozorový spis případu pron{šení štvavých dopisů odsouzeného z pracoviště 

J{chymovských dolů n. p.        1959 

Dozorový spis ve věci přepadení dozorce a pokusu o útěk z t{bora. 1959 

kart. 1. 
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f. Okresní úřad Tepl{ 

Nabídky a ceníky výrobků a prací věznice Stein an der Donau.  1989-1916 

Výnosy c. k. místodržitelství k objedn{v{ní výrobků z vězeňských ústavů.  

           1896-1903 

Nabídky a ceníky výrobků a prací věznice Valdice.    1901-1914 

Nabídky a ceníky výrobků a prací věznice Plzeň.    1903-1912 

Nabídky a ceníky výrobků a prací věznice Praha Pankr{c.   1903-1913  

Cenov{ nabídka výrobků věznice Graz.      1904 

Cenov{ nabídka výrobků věznice Klagenfurt.     1909-1911  

Dodací list na dodané zboží z věznice Graz.     1910 

Účet za kokosové rohože objednané okresního úřadu Tepl{ ve Valdicích. 1912 

Nevyplněný objedn{vkový list výrobků z Valdic.    bez data 

inv. č. 568, sign. 8/1, k. 474. 

 

Sběrné t{bory pro bývalé ruské zajatce.      1919 

inv. č. 568, sign. 8/1, kart. 466. 

 

f. Městský n{rodní výbor Tepl{ 

Ž{dost trestance Františka Mayera o podmíněné propuštění z trestu. 1950 

inv. č. 590, sign. 930, kart. 17. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Toužim 

Jmenné seznamy Němců umístěných ve sběrných t{borech.   1946 

inv. 210-212, kart. 86-90. 

 

f. Okresní prokuratura Toužim, neuspoř{d{no 

Nařízení k výkonu vazby mladistvých, zařazov{ní a podmíněnému propouštění 

z TNP, k účasti prokur{torů v komisích pro zařazov{ní osob propuštěných 

z vězeňských ústavů a TNP do pracovního procesu, léčebné péči vězňů, výnos 

o zrušení malých nevyhovujících věznic.     1951-1954 

přír. č. 1600, kart. 1. 

 

f. Okresní úřad Žlutice 

Rozhodnutí o umístění osob do donucovací pracovny po propuštění z vězení.  

1938 

inv. č. 635, sign. III/8, kart. 591. 
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f. Okresní n{rodní výbor Žlutice 

Jmenné seznamy Němců ve sběrném středisku Bochov.   1946 

inv. č. 112, sign. III/7, kart. 26. 

 

Nařízení k likvidaci internačních, pracovnímu nasazení internovaných 

a přemisťov{ní v{lečných zajatců do zajateckých t{borů ministerstva n{rodní 

obrany.          1946 

inv. č. 112, sign. III/7, kart. 28. 
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St{tní okresní archiv Klatovy 

 

f. Okresní soud Horažďovice I. 

Rejstřík vězňů.          1854-1855 

kn. č. 18. 

 

Vyplněné předtištěné formul{ře kontrol soudní věznice.   1892-1897 

sign. E, kart. 508. 

 

f. Úřední soud Kašperské Hory 

Korespondence týkající se vězňů s nadřízenými úřady. Výpisy z německého 

trestního pr{va, německého soudního ř{du a dalších nařízení, předpisy ke zbraním 

dozorců, nařízení k výkonu trestu, statistiky vězňů, rozpis věznic určených 

pro výkon trestu jednotlivých soudů v obvodu vrchního zemského soudu 

v Mnichově, nařízení k podmínk{m transportu vězňů, organizační ř{d výkonu trestu 

mladistvých a další nařízení.       1938-1945 

sign. 44, 44E, kart 9.  

 

f. Okresní úřad Klatovy, presidi{lní spisy 1850-1918 

Povolení sirkaři Fürthovi zřídit na vlastní n{klady ve věznici v Sušici místnost 

na výrobu sirek, kde budou zaměstn{v{ni vězni.    1853 

inv. č. 49, evid. č. 53, kart. 1. 

 

f. Věznice Klatovy, nezpracov{no 

Protokoly trestanců.        1898-1903 

Protokoly vyšetřovanců.        1898-1917 

Protokol vyšetřovanců a trestanců jiných vyšetřovacích soudů.  1900-1917 

bez citace 

 

f. Okresní úřad Klatovy, presidi{lní spisy 1918-1938 

Hl{šení četnické stanice v Železné Rudě o výpovědi A. Glaserové 

ke špatným poměrům ve věznici v Regenu, kde byla ve vazbě kvůli žebr{ní. 

1935 

inv. č. 386, evid. č. 1529, kart. 17. 

 

Telefonick{ ž{dost ministerstva vnitra o dočasné posílení vězeňské str{že 

v Postoloprtech o dva až čtyři voj{ky.      1938 

inv. č. 1954. evid. č. 2369, kart. 28. 

 

f. Archiv města Pl{nice 

Ž{dost okresního soudu o větší bdělost policejních a nočních hlídek v okolí věznice 

kvůli přítomnosti nebezpečných vězňů.      1877 
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Vyhl{šení dražeb pron{jmu o stravov{ní vězňů, rozpočty potravin. 1877-1893 

Odpověď purkmistra ke stížnosti četnictva ohledně zřízení věznice podle pravidel 

obecního zřízení.         1885 

Jedn{ní o pořízení parního dezinfekčního přístroje do věznice.  1888 

Vyhl{ška c. k. okresního soudu v Pl{nici k možnosti propůjčení vězňů na pr{ci 

za mzdu.          1893 

Vybavení a opravy věznice.       1894-1908 

Z{ležitosti zařazov{ní a propouštění z donucovací pracovny.  1896-1910 

Informace okresního hejtmanství o nutnosti zřídit zvonek vedoucí z věznice do bytu 

dozorce.          1906 

inv. č. 451, sign. 6/7, evid. čís. 24. 

 

f. Okresní soud Pl{nice 

Protokoly o kontrol{ch věznice, přehled obsazenosti jednotlivých cel se jmény vězňů.

           1891-1897 

sign. E, kart. 269. 

 

f. Úřední soud Nýrsko 

Předpisy týkající se dozorců vězňů – výcvik (střelby), rozpis munice, zdravotní péče.  

1939-1940 

sign. 24, 24E, kart. 53. 

 

Korespondence k vězňům a věznění, provozu věznice, pr{ci vězňů a věznění 

mladistvých podobně jako u Úředního soudu Kašperské hory.  1938-1945 

sign., 44, 44E, 441, kart. 56. 

 

f. Okresní soud Sušice 

Tištěný jmenný seznam 533 vězňů za rok 1873.    1874 

Jídelní lístky vězňů, rozpočty na stravov{ní u jednotlivých krajských soudů, 

invent{ře věznice.         1878 

sign. E, kart. 356. 

 

f. Věznice Sušice, nezpracov{no 

Vězeňské protokoly.        1899-1909 
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St{tní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích 

 

f. Okresní soud Blovice 

Rejstříky trestanců.         1861-1890 

č. kn. 148, 149, 150. 

 

Týdenní jídelní lístky vězňů s rozpisem cen surovin.    1872-1884 

Rozpisy a nařízení týkající se porcí a cen potravin pro vězně.  1873-1883 

Jmenný seznam 236 trestanců.       1873 

    sign. E, kart. 319. 

 

Protokoly vyšetřovanců.        1895-1916 

č. kn. 146, 147. 

 

Invent{rní kniha vězeňské knihovny.      1892-1897 

kniha inv. č. 152. 

 

f. Okresní úřad Blovice 

Nařízení k eskort{m vězňů.       1858, 1860 

inv. č. 576, sign. 8/7/133, kart. 51.  

 

Oprava vězeňské zdi a úpravy bytu pro dozorce.    1860 

inv. č. 79, sign. 1/7/36, kart. 5. 

 

Vyhl{šení p{tr{ní po dvou uprchlých vězních z Kartouz.   1862 

inv. č. 659, sign. 8/21/38, kart. 63. 

 

f. Okresní prokuratura Blovice 

Informace ministerstva spravedlnosti k nedostatkům při n{hradním výkonu trestu 

odnětí svobody.         1945 

Z{ležitosti dod{v{ní chovanců TNP k okresním soudům a k výkonu trestu. 

1951 

Informace o rozdělení soudních věznic podle velikosti na typ A, B, C místo 

dosavadního rozdělov{ní na okresní a krajské.     1951 

Jedn{ní o uzavření věznice okresního soudu v Blovicích.   1951 

Invent{ř věcí z věznice okresního soudu Blovice zapůjčených okresní prokuratuře. 

1951 

Povolení zasílat vězňům nemocným cukrovkou potravinové z{silky masa a masných 

výrobků.          1951 

Nařízení k přerušení výkonu trestu, reorganizace výkonu vazby mladistvých 

i dospělých, stanovení n{kladů výkonu trestu, výkon kr{tkodobých trestů 
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v J{chymově, stravov{ní vězňů, léčebn{ péče vězňů, dohlídkov{ povinnost 

prokur{torů.          1951 

čís. rozmez. 12-5-31, kart. 1. 

 

f. Okresní soud Dobřany 

Jmenné seznamy trestanců.       1929-1930 

č. kn. 228, 229. 

 

Jmenný seznam k vězeňskému protokolu.     1930-1936 

č. kn. 232. 

 

Výkaz zadržených ve vazbě.       1935-1938 

č. kn. 231. 

 

Výkaz stravov{ní vězňů.        1935-1945 

č. kn. 230. 

 

Jmenný seznam ke knize zatčených.      1939-1944 

č. kn. 233. 

 

f. Sběrný t{bor německých uprchlíků Dobřany, nezpracov{no 

Výkaz odpracovaných hodin internovaných.     1946 

Výplatní listiny z pracovišť, na které byli nasazov{ni internovaní.  1945-1946 

Jmenné seznamy osob a pouk{zaných obnosů za nasazené příslušníky t{bora. 

1945-1946 

Pokladní kniha t{bora.        1945-1947 

Nespecifikovaný jmenný index internovaných.    bez data 

 

f. Městský n{rodní výbor Dobřany 

Seznam složených a pouk{zaných obnosů za nasazené příslušníky 

t{bora II v Dobřanech na zemědělské pr{ce.     1946 

Platové výměry zasílané zaměstnavatelům příslušníků sběrného t{bora. 1946 

Jmenný seznam Němců – uprchlíků, přesunutých ze sběrného t{bora ve Stříbře 

do sběrného t{bora v Dobřanech       1946 

inv. č. 282, sign. 605, kart. 20. 

 

f. Okresní soud Nepomuk 

Protokol vyšetřovanců.        1860-1864 

č. kn. 184. 
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f. Okresní soud Plzeň-jih 

Informace o zrušení soudních věznic Liberec, Trenčín a pobočky věznice Jihlava 

v Uherském Hradišti.        1960 

č. př. 760, kart. 1. 

 

f. Okresní soud Přeštice 

Rejstříky trestanců.          1859-1884 

č. kn. 196, 197. 

 

f. Okresní soud Stod 

Rejstřík trestanců.         1859-1884 

č. kn. 78. 

 

Protokol zatčených.         1871, 1882 

č. kn. 80, 81. 

 

Soupis n{kladů na trestance.       1884 

č. kn. 79. 

 

Protokol o vazbě.         1885 

č. kn. 82. 

 

f. Úřední soud Stod 

Informace k hl{šení o potřebě střeliva pro věznice.    1940 

sign. 24 I, kart. 41. 

 

 

f. Okresní prokuratura Přeštice 

Fond obsahuje v kartonech č. 1 a 2 řadu písemností, které jsou uloženy i ve fondu 

„Okresní prokuratura Blovice“. N{sleduje proto pouze přehled dokumentů, 

které se objevují pouze ve fondu „Okresní prokuratura Přeštice“. 

 

Protokoly o neohl{šených prohlídk{ch okresní soudní věznice v Přešticích.  

1951 

Nařízení k zasíl{ní potravinových balíčků vězňům.    1951 

inv. č. 12, sign. Spr., kart. 1. 

 

Nařízení pro ústavní komisaře k prohlídk{m věznic a zpr{va o prohlídce okresní 

věznice.          1949 

Z{ležitosti lékařských prohlídek ve věznici okresního soudu.  1950 

Protokoly o neohl{šených prohlídk{ch okresní soudní věznice v Přešticích. 

1950, 1952 
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Nařízení ke kr{tkodobým trestům odnětí svobody, vym{h{ní n{kladů výkonu trestu 

na vězních zaměstnaných ve výrobě.      1952 

Nevyplněné tiskopisy – výplatní listina vězňů, peněžní list vězně a vysvětlivky. 

1952  

Odměny za pr{ci vězňů.        1952 

Organizační ř{d pro dorostové výchovny.     1952 

Nařízení ke korespondenci vězňů, eskort{m, prohlídk{m věznic, organizaci výkonu 

trestu a vazby, n{kladům na vězně, zaměstn{v{ní vězňů.   1952  

inv. č. 12, sign. Spr., kart. 2. 
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St{tní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích 

 

f. Okresní soud Manětín 

Výnosy k vězeňství, korespondence okresního soudu v Manětíně se soudy a dalšími 

úřady dotýkající se vězňů a vězeňství, rozpočty stravov{ní vězňů.  1856-1872. 

sign. E, kart. 152. 

 

f. Úřední soud Město Touškov 

Nařízení nadřízených úřadů k problematice vězeňství, korespondence 

představeného soudní věznice s městskou radou v Touškově týkající se provozu 

věznice.          1938-1943 

inv. č. 12, 13, sign. 45, 45 I, ev. j. N2. 
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St{tní okresní archiv Rokycany 

 

f. Archiv města Rokycany I. 

Z{ležitosti služby dozorců v městském vězení.     1791-1819 

Úřední korespondence magistr{tu města Rokycan týkající se provozu věznice. 

1827-1843 

      inv. č. 262, kart. 422. 

 

f. Archiv města Rokycany II. 

Dod{v{ní dřeva do městského vězení.      1830 

inv. č. 654, sign. IIa/7, kart. 31. 

 

Týdenní jídelní lístek politických vězňů.     1831 

sign. IIa/3, kart. 31. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Rokycany 

Kniha příjmů a výdajů pracovního a sběrného t{bora v Rokycanech. 1946 

inv. č. 126. 

 

f. Okresní úřad Zbiroh 

Vyšetřov{ní útěku vězňů z vězení okresního úřadu a propuštění dozorce V. Blažka.

           1856 

inv. č. 2, katalog. z{zn. 23, kart. 1. 
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St{tní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

 

f. Okresní soud Kraslice 

Index k vězeňskému protokolu.       1850 

kn. inv. č. 6. 

 

f. Úřední soud Kraslice 

Z{ležitosti výkonu trestu a věznění, korespondence s nadřízenými úřady . 

           1938-1943. 

sign. 44, kart. 16. 

 

Z{ležitosti týkající se zach{zení s vězni, korespondence s nadřízenými úřady. 

           1938-1944 

sign. 45, kart. 17. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Kraslice 

Přijím{ní, propouštění a zaměstn{v{ní Němců z internačního střediska 

Jindřichovice.         1945-1948 

inv. č. 502, sign. III/8, kart. 84 

 

Dvě zpr{vy o úmrtí vězňů z věznice v Kraslicích.    1947 

inv. č. 606, sign. IX/10K, kart. 150. 

 

Výměry a příkazy k zařazov{ní do TNP, propouštění z TNP.  1949-1950 

inv. č. 863, sign. 256, kart. 269. 

 

Z{ležitosti provozu spr{vních věznic a hnaneckých stanic – n{stup trestu, 

propouštění, kapacita, stavy, zařízení, reorganizace, zaměstn{v{ní, eskorty vězňů.

           1949-1951  

Stížnosti na poměry ve spr{vní věznici v Kraslicích a šetření situace. 1950 

Potvrzení o z{půjčk{ch bot z majetku spr{vní věznice v Kraslicích.  1950 

Zařazov{ní do TNP.        1950 

Domovní a k{zeňský ř{d spr{vní věznice v Kraslicích.    bez data 

inv. č. 862, sign. 256, kart. 269. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Loket 

Písemnosti o přemisťov{ní dozorců internačních středisek.    1945 

Ž{dost o zastavení dod{v{ní osob do přeplněné krajské soudní věznice v Chebu 

kvůli nebezpečí vzniku epidemických chorob.     1945 

Informace o fotografov{ní podmínek života Němců v okresních věznicích americkou 

arm{dou.          1945 
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Z{ležitosti zimního ubytov{ní internovaných v pracovním t{boře Nov{ Role 

a přehled okresů, pro něž je využív{n, počty internovaných.  1945 

Střežení a zaměstn{v{ní Němců internovaných na loketském hradě. 1945 

Z{kaz vstupu pracovníka Červeného kříže Matzckeho do všech t{borů. 1945 

Zpr{vy o pochodech smrti, které probíhaly ke konci v{lky na Loketsku. 1945-1946 

Informace o zrušení vojenského zajateckého t{bora v T{boře.  1947 

Korespondence k ž{dosti na zjišťov{ní dat o koncentračních a jiných t{borech v zemi.

           1947 

inv. č. 159, sign. III/8, kart 40. 

 

f. Městský n{rodní výbor Loket 

Popis využití hradu před okupací, kdy byl využív{n jako věznice a dotaz krajského 

soud v Chebu na invent{ř.        1945 

Invent{ř předmětů nach{zejících se na hradě.     1945 

Řešení majetkových a pozemkových z{ležitostí věznice.   1945-1948 

Protokoly o prohlídk{ch věznice a hradu.     1946 

Jedn{ní o zrušení věznice a zřízení muzea v prostor{ch hradu.  1946-1948 

Z{ležitostí převzetí hradu pracovníky Místního n{rodního výboru v Lokti. 

           1947-1948 

Protokol o před{ní hradu Loket.       1948 

Jedn{ní o stavbě nové okresní soudní věznice.     1948 

Informace o zrušení věznice v Lokti a převedení výkonu trestu do věznice 

v Karlových Varech.        1948 

inv. č. 724, sign. III/8, č. evid. j. N 27. 

 

f. Úřední soud Sokolov 

Věznění, dočasn{ opatření – zach{zení s vězni, nařízení nadřízených úřadů, 

korespondence.         1938-1939 

sign. G, kart. 39. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Sokolov 

Informace o přijetí R. Malšíka z Plzně do funkce velitel internačního t{bora 

ve Falknově (Sokolově).        1945 

Z{ležitosti zdravotní péče internovaných, ohlašovací povinnost narození a úmrtí 

v internačním t{boře.        1945 

Periodické zpr{vy o zdravotní situaci v internačním t{boře.   1945 

Ž{dosti o propuštění z internačního t{bora.     1945-1946 

Zaměstn{v{ní internovaných a vyúčtov{ní za pracovní nasazení.  1945-1947 

Protokol o likvidaci sběrného střediska ve Falknově.    1947 

Informace o stavu internačního střediska Jindřichovice.   1947 

Směrnice pro zajišťovací t{bor Falknov.      bez data 

inv. č. 537, sign. III/8, kart. 91. 
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St{tní okresní archiv Tachov 

 

f. Úřední soud Plan{ 

Věznění, dočasn{ opatření.       1938 

sign. G, kart. 32. 

 

Trestní pr{vo, chod trestního pr{va, výkon trestu a policie.   1938-1944 

sign. 4, kart. 22. 

 

Výkon trestu – týdenní karcer mladistvých.     1942-1944. 

kart. 33. 

 

Výcvik vězeňských dozorců.       1943-1944 

sign. 24, kart. 19. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Plan{ 

Směrnice pro spr{vu internačních a sběrných t{borů.    1945 

Zaměstn{v{ní osob umístěných ve sběrných t{borech.   1945 

Před{v{ní a hl{šení o stavu sběrných středisek a internačních t{borů. 1945 

Směrnice k odsunům německého obyvatelstva.    1945 

Nařízení k vedení účetnictví a spr{vě sběrných t{borů.   1945-1946 

Z{ležitosti střežení a přehledy internovaných, propouštění, přemisťov{ní, odsuny 

a kontroly středisek.        1945-1946 

Z{sobov{ní sběrného střediska sv. Anna a Chodov{ Plan{.   1945-1946 

Doprava zavazadel transportovaných osob ze sběrného střediska na n{draží 

v Chodové Plané.         1946 

Měsíční hl{šení stavu zaměstnanců sběrného střediska.   1946 

Zaměstn{v{ní internovaných osob.      1946 

Zřízení bytu lékaře sběrného střediska, invent{ř bytu.   1946 

Změna sběrného střediska sv. Anna na odsuvné středisko pro Němce. 1946 

Úmrtí osob internovaných ve sběrném středisku.    1946 

Vyd{v{ní potravinových lístků internovaným osob{m.   1946 

Popis n{plně pr{ce velitele sběrného střediska Chodov{ Plan{ „B“ – z{mek. 

           1946-1947 

inv. č. 181, sign. III/8a, kart. 39. 

 

Pravideln{ hl{šení o počtu internovaných osob ve sběrném středisku Chodov{ Plan{. 

1945-1946 

inv. č. 182, sign. III/8b, kart. 39. 

 

Person{lní z{ležitosti sběrného střediska Chodov{ Plan{.   1945 

Vyhl{šky velitele sběrného střediska Chodov{ Plan{.    1945 

Zabavené cennosti a peníze ve sběrném t{boře.    1945-1946 
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Z{sobov{ní a vybavení sběrného střediska a internačního t{bora v Chodové Plané. 

1945-1946 

Nepovolen{ činnost internovaných osob.     1945-1946 

Z{ležitosti zdravotní péče.        1945-1946 

Kontroly a z{vady sběrného střediska.      1945-1946 

Dodací listy pro sběrné středisko a internační t{bor Chodov{ Plan{. 1946 

Umisťov{ní, propouštění a odsun osob internovaných ve sběrném středisku 

Chodov{ Plan{.         1946 

Zaměstn{v{ní osob umístěných ve sběrném středisku Chodov{ Plan{. 1946 

inv. č. 183, sign. III/8c, kart. 39. 

 

Propouštění a přemisťov{ní internovaných osob.    1945 

Person{lní z{ležitosti internačního střediska v Plané.    1946 

Kontroly a z{vady sběrných středisek.      1946 

Umísťov{ní, propouštění a odsuny ze sběrného t{bora v Plané.  1946 

Střežení střediska v Plané za pomoci vojenské pos{dky.    1946 

Zabaven{ korespondence.        1946 

Nařízení k provedení domovních prohlídek u činitelů NSDAP v obci Z{hoří. 

1946 

Vyúčtov{ní škod v kl{šteře redemptoristů u sv. Anny způsobených během existence 

sběrného střediska.         1948 

inv. č. 184, sign. 8d, kart. 39. 

 

f. Úřední soud Přimda  

Písemnosti vztahující se k provozu věznice úředního soudu v Přimdě – seznamy 

vězňů, korespondence s nadřízenými úřady, předpisy Říšského ministerstva 

spravedlnosti, úřadu dohlížejícího soudce nad úředními osudy.  1939-1945 

sign. 44, 44 I, kart. 6, 7. 

 

f. Okresní soud Stříbro, nezpracov{no 

Invent{ř vězeňské knihovny.       1921-1930 

kniha č. 114/01 

 

f. Úřední soud Stříbro 

Jmenný seznam zatčených (n{vazné seznamy ve fondu Okupační vězeňské spisy).

           1938-1940 

nezpracovaný dodatek 

 

Zatčení, ochranné vazby.        1938-1940 

kart. č. 24/01 
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Seznamy věcí odebraných vězňům při příchodu do věznice úředního soudu 

           1941-1943 

kniha č. 7. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Stříbro 

Seznamy peněz zajištěných osob.       1945 

Uvolňov{ní osob z uprchlického t{bora.     1945 

Odsun uprchlíků do britského p{sma.      1945 

Ž{dosti o propuštění z vazby nebo z pracovního t{bora.   1945 

inv. č. 222, sign. III/8b, kart. 72. 

 

Sběrné středisko Stříbro 

Kartotéka sběrného střediska a pracovního t{bora ve Stříbře.  1945-1946 

inv. č. 222, sign. III/8b, kart. 65. 

 

Kartotéka pracovního t{bora ve Stříbře.      1945-1948 

inv. č. 221, sign. III/8a, kart. 64. 

 

Přijím{ní a propuštění z pracovního t{bora.     1945 

Hospodaření s potravinami, kontroly ve skladu, pracovní činnost internovaných 

osob, pracovní oddíly, výkazy o stavu sběrného střediska.   1946-1948 

kart. 10/00. 

 

Seznam propuštěných osob.       1945-1946 

Knihy potravinových z{sob.       1945-1946 

Stav z{sob.          1946-1948 

Z{znamy o trestních z{ležitostech internovaných – abecední indexy k neurčité 

agendě.          bez data 

kart. 6/06. 

 

Korespondence sběrného střediska.      1945-1947 

kart. 14/00. 

 

Seznamy osob zajištěných v t{boře.      1945-1948 

Stav internovaných osob podle světnic.      1947-1948 

kart. 4/06. 

 

Pracovní ř{d, směrnice pro sběrné a pracovní t{bory, norm{lie nadřízených org{nů 

organizace činnosti, účetní doklady, doklady o výdeji potravin.  1945-1948 

kart. 6/00. 

 

Jednací protokol.         1945-1948 

Pokladní kniha.         1946 
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Účetní kniha.         1946-1947 

Spisový rejstřík okresní vyšetřovací komise.     1946-1947 

Protokol doporučené pošty.       1946-1948 

Protokol došlé pošty.        1947-1948 

Výkazy pr{ce krejčovské opravny.      1948 

Výkazy pr{ce opravny.        1948 

Výplatní listina.         bez data 

kart. 3/06. 

 

Seznam uprchlých ze sběrného střediska.     1945-1946 

Denní hl{šení o stavu sběrného střediska.     1946  

Kniha nemocných.         1946 

Seznam dětí do 14 let – obsahuje rozpis denních d{vek mléka.  1946-1948 

Kniha přijatých do nemocničního ošetření.     1946-1948 

Přehled vydaných propustek a dovolenek.     1947-1948 

Přehled výstroje internovaných.       1948 

kart. 5/06. 

 

Výkazy o stavu sběrného střediska pro odsun Němců.   1946-1947 

kart.1/00. 

 

Depozitní deník, invent{rní knihy, výkazy o spotřebě materi{lu sběrného střediska.

           1946-1947 

kart. 2/00. 

 

Odsun z pracovního t{bora, evidence nemocných, seznamy peněz zajištěných osob.

           1946-1947 

kart. 13/00. 

 

Nevytříděn{ korespondence sběrného střediska.    1946-1948 

kart. 5/00. 

 

Objednací lístky na potraviny, drobné spotřební zboží, palivo a zdravotnické 

prostředky.          1947 

kart 1/06, 2/06. 

 

Denní výkazy potravin pro sběrné středisko.     1947 

kart. 3/00. 

 

Výkazy o vydaných potravin{ch, týdenní jídelní lístky, běžn{ korespondence 

sběrného střediska.         1947 

kart. 11/00. 
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Stravní listy sběrného střediska.       1947 

kart. 12/00. 

 

Měsíční přehledy o pracovním nasazení příslušníků střediska.  1947-1948 

Výkazy o zdravotním stavu osob umístěných v pracovním t{boře.  1948 

kart. 4/00. 

 

Výkazy vydaných potravin.       1947-1948 

kart. 7/00. 

 

Seznamy osob přijatých a propuštěných ze sběrného střediska, z{ležitosti 

internovaných osob, stravní listy.       1947-1948 

kart. 9/00. 

 

Objednací listy pro sběrné středisko.      1948 

kart. 8/00. 

 

Likvidace sběrného střediska a invent{rní seznam vybavení střediska. 1948 

kart. 2/06. 

 

f. Okresní soud Tachov, nezpracov{no 

Výstavba budovy okresního soudu a věznice na Přimdě, její prodej. 1924-1951 

karton č. 669/01. 

 

f. Úřední soud Tachov 

Předpisy a nařízení upravující služební poměry úředníků justiční spr{vy, mimo jiné 

i vězeňských dozorců.        1938-1944 

sign. 23, kart. 16. 

 

Písemnosti k provozu věznice úředního soudu – seznamy vězňů, korespondence 

s nadřízenými úřady předpisy týkající se vězeňství    1938-1945 

sign. 44, 44 I, kart. 19. 

 

Předpisy a nařízení pro výkon trestu, pr{ce a zach{zení s vězni.  1938-1945 

sign. 45, 45 I, kart. 20. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Tachov, nezpracov{no 

Osoby v soudní vazbě – všeobecně      1945 

sign. III/7 

Písemnosti internačního t{bora v Tachově – ranní hl{šení, rozdělení pracovních 

skupin, převozy osob, směrnice, jmenov{ní velitele aj.   1945-1946 

sign. III/8 
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St{tní oblastní archiv v Praze 
 

St{tní okresní archiv Benešov 

 

f. Archiv města Benešov 

Přehled příspěvků na stravov{ní vězňů poskytovaných z městských důchodů.  

1836-1850 

inv. č. 820, sign. XXIII G, kart. 96. 

 

f. Okresní úřad Benešov, presidi{lní spisy 1939-1945 

Oběžník k výkonu trestu odnětí svobody uložených protektor{tním příslušníků 

německými soudy.         1941  

rok 1941, inv. č. 1121, kart. 75. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Benešov 

Dom{cí ř{d internačních a sběrných t{borů, z{ležitosti zaměstnanců 

a internovaných, likvidace internačního t{bora.    1945-1948 

sign. III/8a, kart. 27. 

 

Výkaz internovaných Němců zaměstnaných mimo internační t{bor ve Všebořicích 

           1946-1947 

kniha č. 19. 

 

Hospodaření a účetnictví internačního t{bora, odsuny.   1946-1948 

sign. III/8c, kart. 28-30. 

 

f. Okresní soud Vlašim 

Vězeňský protokol.         1858-1879 

inv. č. 122. 

 

Jmenné rejstříky vězňů.        1879-1894 

inv. č. 123- 125. 

 

f. Okresní úřad Vlašim, presidi{lní spisy 

Zadržení a dod{ní devíti vězňů (komunistů) do věznice okresního soudu Vlašimi.

          1939 

rok 1939, inv. č. 41, kart. 17. 

 

Oběžník k výkonu trestu odnětí svobody uložených protektor{tním příslušníků 

německými soudy.         1941  

rok 1941, inv. č. 421, kart 23. 
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f. Okresní n{rodní výbor Vlašim 

Spr{va a hospodaření internačního střediska, služební a pracovní ř{d, výnosy 

týkající se internovaných a zaměstnanců t{bora, seznamy internovaných Němců 

a Maďarů.          1945-1948 

        inv. č. 227, sign. III/7, kart. 45. 

 

Seznamy internovaných Čechů a Němců, pracovní výkazy, ž{dosti o propuštění 

z internace, trestní postih a zaměstn{v{ní internovaných.   1945-1948 

inv. č. 227, sign. III/7, kart. 46. 

 

Likvidace internačního t{bora Vlašim.      1951 

inv. č. 652, sign. 605/1b, kart. 336. 

 

Kartotéka internovaných.        bez data 

    inv. č. 227, sign. III/7, kart. 47. 

 

V archivu jsou uloženy n{sledující nezpracované a nepřístupné fondy týkající 

internačních středisek okresu Benešov: 

 Internační středisko Bystřice u Benešova. 

 Internační středisko Konopiště (t{bor německých žen). 

 Internační středisko Lešany. 
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St{tní okresní archiv Beroun 

 

f. Archiv města Beroun 

Zřízení nové městské věznice na plzeňském předměstí, popis budovy, pl{n 

adaptačních prací, jedn{ní o financov{ní přestavby.    1894-1895 

inv. č. 1870, kart. 467. 

 

Korespondence okresního soudu a městské rady v Berouně ohledně převzetí budovy 

a zřízení nové věznice.        1888-1895 

Jedn{ní o provedení adaptačních prací v budově věznice.   1895-1898 

Dodatek městské rady k věnovací listině ze 14. 2. 1866 upravující podmínky 

ke zřízené nového vězení.        bez data 

inv. č. 1874, kart. 467. 

 

f. Okresní soud Beroun 

Nařízení k služebním oděvům dozorců, objedn{vky na ušití oděvu pro dozorce.

           1898-1938 

Nařízení a výkazy o zaměstn{v{ní a vyučov{ní vězňů.   1900-1949 

Předkl{d{ní účtů za léky a lékařské prohlídky vězňů.   1901-1929 

Zpr{vy o prohlídce věznice okresního soudu Beroun.    1916-1922 

Z{znamy o vyd{v{ní obnošeného šatstva propuštěným vězňům.  1921-1949 

Nařízení k úpravě platů vězeňských lékařů.     1922 

Jedn{ní o využití vyřazených položek invent{ře, protokoly o vyřazení. 1940-1947 

Dokumenty k jedn{ní a provedení stavebních úprav hygienicky z{vadného 

služebního bytu dozorce vězňů věznice okresního soudu Beroun.  1941-1942 

Nařízení k výkazům a výkazy uvězněných ve věznici okresního soudu Beroun. 

           1941-1948 

Evidence prohlídek věznice okresního soudu Beroun.   1942 

Nařízení k uspoř{d{ní sbírky postradatelné dozorecké a vězeňské obuvi a šatstva 

ve prospěch německé arm{dy a přehled vybraných tkanin.   1943 

Nevyplněné strojopisné formul{ře hl{šení vězňů pracovnímu úřadu. 1943 

Nařízení k nedostatkům výkonu trestu ve věznicích okresního soudu, k přídavkům 

pro nemocné vězně a kojící matky, pracovnímu nasazení protektor{tních vězňů, 

přerušení výkonu trestu pro přestupky vyživovací a z{sobovací, k  obuvi vězňů, 

přehledy o počtech obuvi.        1942-1944 

Opisy invent{rních deníků věznice.      1943-1944 

Čtvrtletní zpr{vy o přídavcích pro nemocné vězně z věznice okresního soudu 

v Berouně.          1944-1945 

Přehled starého a nového šatstva, pr{dla, lůžkovin.    1945 

Nařízení k vyřazov{ní šatstva, pr{dla, lůžkovin a obuvi ve věznicích okresních 

soudů.          1946 

Zrušení povinnosti pod{vat čtvrtletní zpr{vy o přídavcích pro nemocné vězně. 

           1946 
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Nařízení k zasíl{ní potravin vězňům.      1946-1948 

Invent{rní přehledy věznice okresního soudu.     1948-1949 

inv. č. 570, kart. 531. 

 

Výkaz o výdeji nutných č{stí oděvu, pr{dla a obuvi propuštěným vězňům. 

1922 

Invent{ř vězeňských věcí uložených ve skladišti okresního soudu Beroun. 

           1922-1930 

Ž{dosti dozorce vězňů o zakoupení invent{rních položek věznice, vyd{ní 

ze skladiště a vyřazení starého vybavení z invent{ře, objednací listiny. 1926-1934 

Nabídka tov{rny na koberce a rohožky F. Kašť{k, Plzeň, určen{ justičním úřadům.

           1928 

Invent{ř věznice okresního soudu v Berouně.     1932-1934 

Ceník výrobků trestnice pro muže v Plzni pro justiční spr{vu a vězeňské ústavy.  

1933. 

inv. č. 521, kart. 520. 

 

Jedn{ní o zajištění smluvního stravov{ní vězňů věznice okresního soudu v Berouně. 

Nabídky, potvrzení a cenové rozpočty.      1927-1938 

Nařízení Presidia vrchního soudu v Praze ke stravov{ní vězňů v okresních věznicích, 

informace o vyd{ní stravní výměrky a vzorový jídelníček.   1929-1932 

inv. č. 539, kart. 523. 

 

Přehled osob pověřených dozorem nad věznicí.    1940-1944 

inv. č. 517, kart. 519. 

 

Přehled služebních zbraní dozorců soudí věznice    1941-1949 

inv. č. 537, kart. 523. 

 

N{hrady dozorců vězňů.        1944 

inv. č. 559, kart. 524. 

 

Trestní spis Petra Vrby, který utekl z výkonu trestu v pracovní četě lomu Branžov, 

Loděnice.          1953  

   T 271/53, kart. 71. 

 

Trestní spis R. Krause, který během výkonu trestu v pracovním útvaru Mořina 

napadl dozorce.         1953 

T 171/51, kart. 40. 

 

f. Bezpečnostní referent okresního n{rodního výboru Beroun 

Internační t{bory.         1945 

spis. č. 76/45, kart. 52. 
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Jmenov{ní F. Trachty revizorem věcí zabavených internovaným.  1945 

         spis č. 151/45, kart. 52. 

 

Přehled pracovních sil internačního t{bora Skuhrov.    1945 

spis č. 650/45, kart. 53. 

 

Zřízení internačního t{bora Poučník.      1945 

spis č. 1582/45, kart. 54. 

 

Útěk z internačního t{bora Srbsko.      1945 

       spis č. 1815/45, kart. 54. 

 

Seznam příslušníku SS, SA, Volksturm v internačním t{boře Poučník. 1945 

spis č. 397/46, kart. 54. 

 

Jedn{ní s ředitelstvím trestnice Plzeň o zřízení zvl{štního pracovního oddílu 

trestanců v t{boře Lištice.        1945 

spis č. 591/46, kart. 55. 

 

Inspekce v internačním středisku Lištice.     1945 

spis č. 815/46, kart. 55. 

 

Ž{dost o ponech{ní pracovního střediska v Berouně.    1945 

spis č. 846/46, kart. 55. 

 

Výzbroj str{žního družstva ve sběrném středisku Lištice.   1945 

spis. č. 325/47, kart. 56. 

 

Smlouva mezi okresním n{rodním výborem Beroun a firmou Ing. Josef Jelínek 

o výstavbě ubytovacích bar{ků ve středisku Lištice.    1945 

spis č. 326/47, kart. 56. 

 

Seznamy osob z internačního t{bora Lištice, Poučník, Skuhrov.  1945-1946 

bez č., kart. 54. 

 

Smlouva o pracovním nasazení osob z pracovního t{bora Lištice a seznam pracovně 

nasazených.          1945-1946 

spis č. 464/46, kart. 55. 

 

Statistick{ hl{šení z internačních středisek Poučník a Lištice.  1945-1946 

spis č. 535/46, kart. 55. 
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Útěk trestanců.         1946 

spis č. 578/47, kart. 56. 

 

Problémy s trestanci v Zadní Třebani.      1946 

spis č. 175/48, kart. 58. 

 

Likvidace pracovního střediska v Berouně.     1946 

spis č. 490/48, kart. 58. 

 

f. Internační t{bor obchodní akademie Beroun, Skuhrov, Svinaře 

Obchodní akademie Beroun 

Rozkazy okresního vojenského velitelství v Berouně.    1945 

Seznamy zaměstnanců zajišťovacího t{bora obchodní akademie Beroun. 

1945 

Seznamy internovaných a propuštěných.     1945 

Vězeňský ř{d internačního t{bora.      1945 

Z{pisy výpovědí předvedených internovaných osob.    1945 

Stavy zajištěných v internačním t{boře obchodní akademie Beroun. 1945 

Potvrzení o odebraných předmětech internovaných.    1945 

kart. 1. 

 

Skuhrov 

Směrnice pro spr{vu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích.          1945 

Pracovní ř{dy pro zaměstnavatele osob internačních t{borů.  1946 

Dom{cí ř{d internačních t{borů.       1946 

Přípis k ohniskům šeptané propagandy a hnutí odporu v internačním t{boře.                 

1946 

Z{znamy bezpečnostní policie Beroun o internovaných v Poučníku. 1946 

kart. 1. 

 

Výpovědi internovaných.        1945 

Výpověď vrch. strm. M. Palase proti por. Pekelskému ohledně chov{ní v internačním 

t{boře.          1945 

Písemn{ dozn{ní internovaných příslušníků Gestapa.   1945 

Útěky z internačního t{bora.        1945 

Seznamy zaměstnanců a str{žců t{bora a členů Revoluční gardy navržených ke 

službě v internačním t{boře.       1945 

Služební smlouvy zaměstnanců internačního t{bora Skuhrov.  1945-1946 

 

Rozvrh služeb zaměstnanců internačního t{bora.    1946  

kart. 2. 
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Korespondence t{bora         1945-1946 

kart. 3. 

 

Seznam zemřelých v t{boře Skuhrov.      1945 

Seznam pohřbených do společného hrobu.      1945 

Uhelný list internačního t{bora.       1945 

Seznamy internovaných osob.       1945-1946 

N{vrhy na propuštění pr{ceschopných osob z internačního t{bora. 1945-1946 

Ž{dosti o přidělení internovaných do pr{ce.     1945-1946 

kart. 4. 

Svinaře 

Seznamy internovaných.        1945-1946 

Soupis zabavených peněz.        1945-1946 

Potvrzení o výplat{ch za službu v t{boře.     1945-1946 

kart. 4. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Beroun 

Příprava vybudov{ní kanalizace v pracovním útvaru Sv. J{n pod Skalou, soupis 

prací, rozpočet.         1951 

inv. č. 2770, sign. 240, kart. 2570 

 

Upomínka n{rodního výboru, aby přednostně vyřizoval dotazy na osoby zařazené 

v TNP Sv. J{n pod Skalou.        1950 

Likvidace TNP Sv. J{n pod Skalou a před{ní are{lu do spr{vy ministerstva 

spravedlnosti.         1950  

inv. č. 2740, sign. 240, kart. 2557. 

 

f. Okresní prokuratura Beroun 

Výnosy k vym{h{ní n{kladu výkonu trestu na vězních, zaměstnaných ve výrobě.

           1952 

Výnos o úpravě pracovních odměn vězňů u zaměstnaných ve vězeňských ústavech 

a na justičních statcích.        1952 

Organizační ř{d pro dorostové výchovny.     1952 

Vysvětlivky k výplatní listině vězňů a peněžnímu listu vězně.  1952 

Výnos k nakl{d{ní s věcmi uprchlých vězňů.     1952 

Nařízení velitelství SVS k výkonu trestu mladistvých.   1952 

inv. č. 64, sign. Spr(51), kart. 2. 

 

f. Okresní soud Hořovice 

Písemnosti k provozu věznice okresního soudu.    1857-1884 

inv. č. 632, kart. 305. 
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Pomocn{ vězeňsk{ a trestní evidence.      1924-1944 

inv. č. 659, kart. 499. 

 

f. Okresní soud Hořovice II. 

Účetní doklady k přestavbě věznice okresního soudu.   1949 

inv. č. 74, sign. Přes (3), kart. 1. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Hořovice 

N{vrhy na zařazení do TNP a ž{dosti o propuštění.    1950-1951 

inv. č. 908, sign. 256, kart. 380. 

 

f. Internační t{bor Podluhy 

Refer{t o internačním t{boře pro schůzi okresního n{rodního výboru Hořovice 

a korespondence internačního t{bora.      1945 

Podací deník t{bora.        1945-1946 

Podací deník Okresního n{rodního výboru Hořovice.   1945-1946 

kart. 1, 2. 

 

Výňatky z dom{cího ř{du, všeobecné podmínky pro zapůjčení pracovních sil, 

seznam Němců přivezených z Tachova.      1945. 

Výňatky ze směrnic a předpisy k pracovní povinnosti Němců.  1946  

Protokol o před{ní a likvidaci t{bora Praskolesy.    1946 

kart. 2. 

 

Výplatní listina str{žního oddílu.       1945 

Jmenné seznamy internovaných Němců.     1945-1946 

kart. 3. 

Jince 

Šatstvo a obuv internačního t{bora Podluhy.     1945-1946 

Jmenné seznamy internovaných.       1945-1946 

Denní pracovní výkazy internovaných.      1945-1946 

Rozdělení internovaných na pr{ci.      1945-1946 

Potvrzení vyplacených č{stek internovaným.     1945-1946 

Deposita internovaných.        1945-1946 

kart. 3. 

 

Mzdové výkazy internovaných.       1945 

Kartotéka Němců převezených do okresu Hořovice.    1945-1946 

Odvod 20% sr{žky ze mzdy Němců na statku Lochovice.   1945-1946 

Hl{šení o zaměstn{v{ní Němců.       1945-1946 

Denní pracovní výkazy internovaných.      1945-1946 

 



 89 

Účetní doklady t{bora.        1945-1946 

kart. 4. 

 

Účetní knihy.         1945-1946 

Kniha lékařských prohlídek.       1946 

kart. 5. 

 

f. Internační t{bor Poučník 

Jmenné indexy s pozn{mkami o dokladech.     1945 

Finanční deník t{bora Poučník.       1945 

Osobní z{znamy o zaměstnancích a str{žích internačního t{bora.  1945 

Kniha internovaných t{bora Poučník na pr{ci u zaměstnavatelů.  1945-1946 

Jmenný seznam zajištěných.       1945-1946 

Knihy str{žní služby Skuhrov a Poučník.     1945-1946 

Rejstříky k podacímu protokolu.       1945-1946 

Jmenné seznamy internovaných.       1945-1946 

Příkazy k předvedení internovaných do krimin{lní úřadovny Beroun. 1945-1946 

Příjmy příslušníků t{bora.        1945-1946 

Invent{rní soupis t{bora.        1945-1946 

Příděly tab{kových výrobků.       1945-1946 

Podací deník.         1946 

Poštovní kniha dodací.        1946 

Razítka t{bora.         bez data 

kart. 1. 

 

f. Internační středisko Lištice 

Kniha z{znamů firem a dozorců při pracích trestanců sběrného t{bora. 1945 

Deník polního hospod{řství střediska.      1945 

Podací deník t{bora.        1945-1946 

Směrnice a ř{dy pro internační, sběrné a pracovní t{bory.   1945-1946 

Nařízení k umisťov{ní do internačních středisek.    1945-1946 

Korespondence internačního střediska s Okresním n{rodním výborem Beroun. 

           1945-1946 

Služební smlouvy zaměstnanců t{bora.      1945-1946 

Jmenný seznam žadatelů o přídavkové lístky pro zaměstnance t{bora. 1945-1946 

Jmenné seznamy a stavy internovaných.     1945-1946 

Ž{dosti o pracovní síly z internačního t{bora.     1945-1946 

kart. 2. 

 

Stravov{ní t{bora, z{sobov{ní šatstvem.     1945-1946 

Orientační pl{n sběrného t{bora pod Lišticí.     bez data 

kart. 3. 
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St{tní okresní archiv Kladno 

 

f. Internační t{bory Dubí, Rozdělov, nezpracov{no 

Kartotéky internovaných.        1945-1946 

 

f. Okresní zastupitelstvo Slaný 

Zjišťov{ní silničních staveb a vhodných ke zřízení pracovních t{borů, přehled 

vhodného ubytov{ní a kamenolomů.      1938 

inv. č. 1352, sign. VI/367, kart. 110. 

 

f. Okresní soud Velvary 

Kniha vězeňských n{kladů ve věznici okresního soudu.   1881-1895 

kniha č. 193. 
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St{tní okresní archiv Kolín 

 

f. Archiv města Český Brod 

Výslech dozorce vězňů kvůli útěku tul{ka Antona Schandora z městské věznice.  

1837 

sign. IV 169. 

 

f. Okresní soud Český Brod 

Rejstříky trestanců.         1853-1898 

inv. č.  472-480. 

 

Kniha trestních depozit.        1916-1936 

inv. č. 481. 

 

f. Okresní úřad Český Brod 

Nařízení a oběžníky k dod{v{ní polepšoven a donucovacích pracoven. 

1923-1928 

Oběžníky o naplnění stavu donucovacích pracoven, zastavení příjmu chovanců 

a znovuzah{jení příjmu.        1928 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven, stížnosti, šetření stížností, propouštění, 

postrk, vyhoštění.         1928-1938 

Ž{dost Josefa Kvise z Kostelce o přijetí na uvolněné místo dozorce v donucovací 

pracovně v Opatovicích.        1930 

 inv. č. 1005, sign. 8/5, kart. 471. 

 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven, stížnosti, šetření stížností, propouštění, 

postrk, vyhoštění atd.        1939-1941 

Oběžník o přeložení donucovací pracovny pro ženy z Chroustovic u Vysokého Mýta 

do Řep.          1940 

inv. č. 1112, sign. 8/5, kart. 918 

 

f. Okresní prokuratura Český Brod, nezpracov{no 

Fond okresní prokuratura Český Brod obsahuje řadu stejných písemností z roku 1951 

jako fond okresní prokuratura Kolín, proto nejsou uvedeny. 

 

Informace o výkonu vazeb pro okresní soudy J{chymov a Toužim ve věznici Karlovy 

Vary.           1951 

Nařízení k cenzuře dopisů odsouzených, vyřazení z{vadných knih z vězeňské 

knihovny, pracovnímu nasazení vězňů, výkonu trestu dospělých i mladistvých, 

zrušení povinnosti předkl{dat pravidelné zpr{vy velitelství SVS.  1952 

Stanovení n{kladů vazby na rok 1952.      1952 

Organizační ř{d pro dorostové výchovny.     1952 
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f. Archiv města Kolín, nezpracov{no 

Pl{n stavby věznice okresního soudu.      60. l. 19. st. 

 

f. Internační t{bor Kolín  

Směrnice pro internační t{bor, pl{n t{bora.     1945 

inv. č. 1, kart. 1. 

 

Jmenné seznamy internovaných, lékařské zpr{vy.    1945 

inv. č. 2-5, kart. 1 

 

Jmenné seznamy úředníků internačního t{bora.    1945 

Denní rozkazy velitelství str{žního oddílu okresního n{rodního výboru Kolín. 

           1945 

Výzvy k odevzd{ní výzbroje a výstroje po propuštění ze str{žního oddílu 

a upomínky o totéž.         1945 

Výslechy k n{silí na internovaných.      1945 

Výkaz o šatstva a obuvi.        1945 

Zřízení fotbalového mužstva str{žního oddílu.     1945 

Zpr{va o cestě s německými zajatci do Pirny.     1945 

Jmenné seznamy str{žního oddílu, úředníků, person{lu kuchyně, výplatní listiny, 

ž{dosti o drahotní výpomoc, stravov{ní.     1945-1946 

Person{lní z{ležitosti zaměstnanců a str{žního oddílu.   1945-1946 

Hl{šení o umístění a stavu internačního t{bora.    1946 

Prozatímní pokyny pro str{žného a zřízence Okresního n{rodního výboru v Kolíně.

           1946 

Přidělení motocyklu úředníkovi internačního t{bora.    1946 

Protokol o ztr{tě osmi kusů hodinek převzatých do úschovy vedoucím t{bora Z{labí.

           bez data 

inv. č. 6, kart. 1. 

 

Jmenné seznamy internačního t{bora žen v Kolíně.    1945 

Z{znam o úmrtí internované A. Stechlitz.     1945 

Opis protokolu výslechu k pokusu o zn{silnění Marie Jirkové spr{vcem t{bora. 

           1945 

Jídelní lístek.          1946 

Stavy internovaných žen.        1946 

inv. č. 7, kart. 1. 

 

Jmenné seznamy internovaných.       1945-1946 

inv. č. 8, kart. 2, 3. 
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f. Okresní úřad Kolín 

Ž{dosti o uvolnění a přesouv{ní Němců z internačního t{bora za účelem odsunu.

           1945-1946 

Protokol o likvidaci internačního a pracovního střediska v Kolíně a invent{ř. 

           1947 

Nedostatek zimní výbavy pro internované Němce pracující v obecním dvoře 

místního n{rodního výboru Třebovle.      bez data 

inv. č. 1121, sign. 8/7/g/1, kart. 1617. 

 

f. Okresní prokuratura Kolín, nezpracov{no 

Nařízení ke stravov{ní vězňů, krajským a okresním prokuratur{m k pod{v{ní zpr{v 

v případech přerušení výkonu trestu, léčebné péči vězňů, výkonu vazby 

mladistvých, potravinovým z{silk{m pro vězně, n{hradnímu výkonu trestu odnětí 

svobody za peněžitý trest,  výkonu trestu v příbramské věznici, změně označení 

soudních věznic, prohlídk{m věznic a pracovních útvarů.   1951 

Zpr{vy o prohlídk{ch okresních věznic Kolín a Český brod a pracovního útvaru 

Molitorov.          1951 

Stanovení denních n{kladů vazby na rok 1951.     1951 

Přehled vyřazeného šatstva a pr{dla věznice okresního soudu Kolín. 1951 

Dočasné uzavření okresní soudní věznice Poděbrady.   1951 

Přehled pracovních útvarů, které podléhají dozoru okresní prokuratury. 1951 

Souhlas s kouřením vyšetřovanců ve vazbě soudní věznice.   1951 

 

f. Okresní n{rodní výbor Kolín 

Zamítnutí ž{dosti o zkr{cení pobytu ing. J. Zafouka v TNP.   1951 

inv. č. 256, kart. 80. 

 

f. Archiv města Kostelec n. Černými lesy 

Korespondence k pobytu J. Štípka z Kostelce n. Černými lesy v k{znici v Praze 

a jedn{ní o hrazení n{kladů 100 zlatých ročně.     1881-1883 

inv. č. 216, kart. 20. 

 

Spolek pro pomoc propuštěným k{rancům – stanovy, výroční zpr{vy, 

korespondence pražského spolku s radou města Kostelce.    1885-1895 

inv. č. 253, kart. 26. 

 

f. Archiv města Kouřim 

Stavební pl{n věznice v Kouřimi.       1844 

inv. č. 654, kart. 692. 
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   St{tní okresní archiv Kutn{ Hora 

 

f. Okresní soud Č{slav 

Výkaz n{kladů soudní věznice na výkon trestu.    1894-1895 

kn. č. 155. 

 

Vězeňské protokoly.        1894-1899 

kn. č. 463, 464. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Č{slav 

Oběžník k povolov{ní n{vštěv vězňů v pracovních oddílech.  1952 

inv. č. 891, sign. 950, kart. 299. 

 

Jedn{ní k pod{ní n{vrhu na jmenov{ní člena komise pro zařazov{ní osob do TNP 

v Pardubicích.         1949 

inv. č. 390, sign. 246, kart. 66. 

 

f. Policejní úřad města Kutn{ Hora 

Knihy evidence vězňů.        1810-1821 

inv. č. 471a, 471b, kn. č. 434a, 434b. 

 

f. Okresní úřad Kutn{ Hora 

Situační zpr{va o pracovním t{boře v Poličanech.     1939 

Pres. č. 24/1939, poř. č. 400, kart. 94. 

 

Oběžník k průběhu 1. května 1939 a pracovním t{boře v Poličanech. 1939 

Pres. č. 417/1939, poř. č. 31, kart. 72. 

 

Oběžník k přeložení donucovací pracovny pro ženy v Chroustovicích do Řep. 

1940 

Nařizov{ní osob k přidělení do donucovacích pracoven.   1941 

inv. č. 1722, sign. III/8, čís. rozsah 7-153, kart. 680. 

 

Zpr{vy z lékařských prohlídek ubikací internačního t{bora.   1945 

Z{znamy o útěcích internovaných z pracovního nasazení.   1945-1946 

Oběžník k nasazov{ní internovaných k vykl{d{ní vagónů.   1949 

inv. č. 1123, sign. III/5a, čís. rozsah 223-238, kart. 465. 

 

Služební ř{d pro dozorce internačních, pracovních a sběrných středisek. 1946 

inv. č. 1123, sign. III/5a, čís. rozsah 369, kart. 465. 

 

 



 95 

f. Okresní n{rodní výbor Kutn{ Hora 

Jedn{ní ke zřizov{ní komisí pro zařazov{ní do TNP.    1949 

Informace o před{ní donucovací pracovny v Ruzyni do spr{vy StB. 1949 

Z{ležitosti zařazov{ní TNP, písemn{ dokumentace k jednotlivým případům, příkaz 

k odesíl{ní osob do TNP Kladno-Dubí při dolu A. Z{potockého.  1949 

Přidělovací výměry internovaných Němců na nov{ pracoviště.  1949 

Jedn{ní k ž{dosti n. p. Lidka Kutn{ Hora o přidělov{ní osmi vězňů ze soudní 

věznice na transportní a úklidové pr{ce.     1950 

inv. č. 580, sign. 246, kart. 179. 

 

Jmenný seznam osob navržených k zařazení do TNP.    1949 

Vyhl{ška ministerstva n{rodní bezpečnosti č. 492, kterou se vyd{vají bližší předpisy 

o výkonu trestu v TNP a spr{vních věznicích.     1950 

Zařazov{ní osob do TNP – písemn{ dokumentace k jednotlivým případům. 

1951-1953  

inv. č. 896, sign. 256, kart. 363.  

 

f. Okresní prokuratura Kutn{ Hora, nezpracov{no 

Kniha z{pisů prohlídek soudní věznice v Kutné Hoře.   1945-1950 

kn. č. 1, delimitace SOA Praha 2005. 

 

Nařízení ke změně v organizaci Sboru n{pravné výchovy.   1967 

Pn. 01/67, delimitace SOA Praha 2005. 

 

Nařízení povinnosti vyšetřovat duševní stav odsouzených ve zvl{štním oddělení 

v Bohnicích a Ilavě.         1967 

Spr. 07/67, delimitace SOA Praha 2005. 

 

Informuje o způsobu vyřizov{ní dotazů a intervencí organizace Amnesty 

international týkajících se osob odsouzených pro protist{tní činnost.  1976 

Spr. 02/76, delimitace SOA Praha 2005. 

 

f. Okresní úřad Uhlířské Janovice 

Rejstříky vězňů.         1855-1863 

inv. č. 25a), 26b), kn. č. 25, 26. 

 

Protokol výpovědí vězňů týkající se nedostatečného stravov{ní v soudní věznici 

Uhlířské Janovice.         1863 

Pres. č. 98/1863, poř. č. 75, kart. 2. 

 

 

 



 96 

f. Okresní soud Uhlířské Janovice 

Vězeňské protokoly.        1884-1897 

kn. č. 172-175. 
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St{tní okresní archiv Mělník 

 

f. Okresní soud Mělník 

Vězeňský protokol.         1874-1878 

kn. č. 318. 

 

Výkazy vězeňských n{kladů.       1875-1895 

kn. č. 319-337. 

 

Dokumenty k provozu věznice okresního soudu Mělník, korespondence s úřady, 

účetní materi{ly, stravov{ní vězňů atd.      1876-1897 

inv. č. 802, inv. č. 803. 

 

f. Okresní úřad Mělník 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven.      1937-1943 

      sign. III/8, kart. 653. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Mělník 1945-1948 

Seznam Němců internovaných v Praze.      1945 

sign. VIII/1/38, kart. 111.  

 

Vyúčtov{ní n{hrad za pracovní nasazení internovaných Němců.  1945-1947  

sign.VIII/1/38, XI/3, XI/2, II,III, IV, kart. 1-8, 11, 12. 

 

Výkazy nezaplaceného léčebného za internované Němce.   1946 

sign. VIII/12, kart. 116 

 

Účetní materi{ly internační t{borů Mělník-Pšovka a Byšice.   1945-1946 

Protokol o před{ní agendy internačního t{bora Mělník.   1946 

Výkazy a vyúčtov{ní za pracovní nasazení internovaných Němců . 1946 

Směrnice k prov{dění likvidace internačních, pracovních a sběrných středisek. 

1946 

Protokol o před{ní invent{ře a invent{ř internačního t{bora Mělník-Pšovka. 

1946 

sign. II, kart. 9. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Mělník 1949-1950 

Koncept nařízení k výplat{m n{hrady za pr{ci internovaných Němců. 1946 

Zpr{va o konečné likvidaci internačního t{bora Mělník-Pšovka a dohlídce 

o vym{h{ní mezd za pr{ci internovaných.     1948 

Výměry k zařazení do internačních středisek, a ž{dosti o přemístění. 1949 

Nařízení k likvidaci internačního t{bora Mělník-Pšovka.   1949 



 98 

Účetní z{ležitosti týkající se likvidace internačního střediska.  1949-1950  

Zjišťov{ní zaměstnanosti internovaných v bývalém t{boře Mělník-Pšovka. 

           1950 

           sign 573. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Mělník 1951-1954 

Jedn{ní okresního n{rodního výboru Mělník o ž{dostech o milost a podmíněné 

propuštění.          1951-1953 

sign. 081, kart. 25. 

 

Zařazov{ní osob do TNP, jedn{ní o jednotlivých osob{ch.   1949-1953  

sign. 256, kart. 19. 

 

f. Archiv města Kralupy n. Vltavou 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven, vychovatelen a polepšoven. 1921-1948 

inv. č. 511, sign. VIII/4, kart. 186-188. 

 

Schv{lení odměny zřízenci okresního soudu Kralupy n. Vltavou za umisťov{ní 

zatčených do věznice.     1922 

       inv. č. 495, sign. VIII/2 D, kart. 184. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Kralupy n. Vltavou 1945-1960 

Zařazov{ní Němců do sběrných t{borů a do odsunu.    1945-1948 

       inv. č. 345, sign. III/6, kart.85-87. 

 

Oběžník o hospodaření ve sběrných střediscích.    1947 

Oběžník k přídělu potravin internovaným dětem.    1949 

 inv. č. 348, sign. III/8, č. 3-10, kart. 88. 

 

Zařazov{ní do TNP, jedn{ní o jednotlivých osob{ch.    1949-1951 

inv. č. 543, sign. 246, kart. 157. 

 

Nařízení k zařazov{ní osob odsouzených soudem do TNP, k hl{šení přemisťov{ní 

osob v TNP n{rodním výborům, zrušení TNP, zařazov{ní osob pr{ce neschopných, 

úhrad{m jízdného při zařazení do TNP.      1951 

inv. č. 978, sign. 256, kart. 466. 

 

f. Místní n{rodní výbor Kralupy n. Vltavou 

Z{ležitosti z{sobov{ní a stravov{ní internovaných.    1946-1947 

 inv. č. 80, sign. 124, kart. 1. 
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Jedn{ní o využití zrušeného are{lu a budov internačního střediska Kralupy 

n. Vltavou-Lobeček, z{pis o před{ní bývalého internačního střediska pro účely 

místního n{rodního výboru.       1947 

inv. č. 182, sign. 478, kart. 10. 

 

Ž{dost Krajské prokuratury v Plzni o sledov{ní chov{ní podmíněně propuštěného 

V. Hrdličky z n{pravně pracovního t{bora Ostrov n. Ohří.   1960 

inv. č. 414, sign. 256, kart. 59. 
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St{tní okresní archiv Mlad{ Boleslav 

 

f. Okresní soud Ben{tky n. Jizerou 

Ud{ní o zločinech a přečinech – obsahuje informace o hospod{řských z{ležitostech 

soudu a věznice.         1857-1868 

inv. č. 498, skup. A. 

 

Kniha příchodu a odchodu vězňů věznice okresního soud.   1937-1943 

kart. 154. 

 

Účet vězeňských n{kladů.        1940-1946. 

kn. č. 161. 

 

f. Politick{ expozitura okresního úřadu Ben{tky n. Jizerou 

Zařazov{ní osob do donucovací pracovny Pardubice.    1937-1938 

Nařízení k evidenci a povol{v{ní osob do k{rných t{borů.   1940-1941 

Ozn{mení četnických stanic z politického okresu Mlad{ Boleslav k osob{m vhodným 

k zařazení do k{rného t{bora, výkazy osob vzatých do evidence pro dod{ní 

do k{rného t{bora, trestní listy evidovaných.     1940-1941 

inv. č. 138, sign. III/1-8, fasc. 16. 

 

f. Okresní soud Běl{ p. Bezdězem 

Písemnosti k provozu věznice okresního soudu – potvrzení o vyučov{ní trestanců ve 

veřejné škole, invent{ře, rozpočty a vyúčtov{ní oprav, účet za výrobky dodané 

z Valdic, protokoly o prohlídce věznice, dohody o vyučov{ní odsouzených, jedn{ní 

o finančních n{hrad{ch výkonu trestu, korespondence s krajským soudem v Ml. 

Boleslavi, přehledy cen potravin v obci za účelem vyhl{šení výběrového řízení na 

stravov{ní vězňů, jídelní lístky, vyúčtov{ní za pr{ci vězňů, protokoly vězeňských 

n{kladů.          1891-1897 

sign. E. 

 

f. Archiv města Běl{ p. Bezdězem 

Vyúčtov{ní stravného ve vězení, zařazov{ní do donucovacích pracoven. 1866-1914 

inv. č. 898, kart. 118 

 

f. Okresní soud Mlad{ Boleslav 

Rejstřík vězňů         1856-1866 

           kn. č. 179. 
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f. Okresní úřad Mlad{ Boleslav 

manipulace 1850-1854 

Dokumenty k provozu věznice, zařazov{ní, propouštění, rozpočty atd.  

sign. 10/1, čís. rozsah 1-23, kart. 43.  

sign. 10/1, čís. rozsah 24-46, kart. 44. 

manipulace 1855-1868 

Dokumenty k provozu věznice, zařazov{ní, propouštění, rozpočty, polepšovny. 

sign. 8/7, čís. rozsah 1-2, kart. 61. 

sign. 8/7, čís. rozsah 4-5, kart. 62. 

sign. 8/7, čís. rozsah 6-126, kart. 63. 

manipulace 1916-1936 

Projedn{v{ní případů zařazov{ní do donucovacích pracoven a polepšoven. 

sign. 8/5, č. sp. 194-428, kart. 192. 

 

f. Sběrné středisko Mlad{ Boleslav 

Abecedně řazené spisy internovaných.      1945-1947  

kart. 1-7. 

 

Jmenné seznamy internovaných Němců určených k odsunu.  1945-1947 

kart. 8-11. 

 

Korespondence sběrného střediska.      1945-1947 

kart. 12-14. 

 

Jmenné seznamy, indexy, denní stavy internovaných.   1945-1947 

kn. č. 1-9,11-16, 23, 24. 

 

Invent{ř sběrného střediska.       1945-1947 

kn. č. 20. 

 

Hl{šení o pracovním zařazení internovaných.     1945-1947 

kart. 16. 

 

Odsun – pokyny, seznamy, vybavení atd.     1945-1947 

kart. 17. 

 

Dodatečné odsuny, z{sobov{ní, Rumuni.     1945-1947 

     kart. 20. 

 

Výnosy nadřízených úřadů.       1945-1947 

kart. 21. 
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Účetní materi{ly.         1945-1947 

kart. 22. 

 

Evidence pr{ce neschopných, povolení k překročení hranic, povolení k vystěhov{ní 

do Rakouska, vynětí z odsunu atd.       1945-1947 

kart. 18. 

 

Seznamy přibylých, ubylých, směrnice pro vedení střediska, finanční z{ležitosti, 

úmrtní z{znamy, antifašisté.       1945-1947 

kart. 19. 

 

Podací protokoly sběrného střediska.      1945-1948 

kn. č. 17, 18. 

 

Ž{dosti o československé občanství internovaných osob ze smíšených manželství.

           1946 

kn. č. 10, 13. 

 

Kniha přijatých účtů.        1946-1947 

kn. č. 19. 

 

Doklady Němců uprchlých ze sběrného střediska.    1946-1947 

kart. 15. 

 

f. Městský n{rodní výbor Mlad{ Boleslav 

Vyúčtov{ní stravného osob umístěných v městské věznici.   1945-1950 

Korespondence krajské soudní věznice s místním a okresním n{rodním výborem 

ohledně provozu věznice a využití odsouzených na venkovní pr{ci. 1945-1949 

Jedn{ní o opravě střechy na budově věznice č. p. 63/I.   1946 

N{vrh na zrušení věznice místního n{rodního výboru.   1949 

Nařízení k působení příslušníků SVS střežících vězně nasazené na pr{ci. 1949 

inv. č. 467, UZ 204, kart. 155. 

 

f. Okresní prokuratura Mlad{ Boleslav 

Nařízení k pod{v{ní zpr{v o chov{ní duchovních ve vyšetřovací vazbě, výkonu 

vazeb mladistvých, podmíněném propouštění žen, zařazov{ní vězňů před 

propuštěním na svobodu.        1949-1953 

Služební ř{d SVS.         1951 

N{vrhy na podmíněn{ propuštění podan{ veliteli věznic.   1952 

Zpr{va prokur{tora o dohledu nad výkonem trestu.    1954 

kart. 52-54. 
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Z{znamy o prohlídk{ch věznic.       1952 

inv. č. 27, kart. 4. 

  

f. Okresní n{rodní výbor Mlad{ Boleslav 

Zařazov{ní osob do TNP        1950-1955 

inv.č. 888, UZ 256, kart. 284. 

 

f. Archiv města Mlad{ Boleslav 

Ž{dost o místo dozorce vězňů.       1805 

inv. č. 294, sign. XXIV-27, kart. 51. 

 

Výkazy trestanců, účty za stravov{ní a otop, rozsudky, vězeňské person{lie. 

1813-1834 

inv. č. 1023, sign. XLVIII-48, kart. 99. 

 

Zaměstn{v{ní trestanců.        1820-1826 

inv. č. 818, sign. XXXIX/8, kart. 80. 

 

Ž{dost vězeňského dozorce Rokotníka o přidělení dřeva.   1821 

inv. č. 846, sign. XXXIX/36, kart. 81. 

 

Dražba svršků pro městskou věznici.      1824 

inv. č. 928, sign. XLII-40, kart. 87. 

 

N{kup mýdla pro trestance.       1829 

inv. č. 1073, sign. LI-27, kart. 104. 

 

Povolení podkomořského úřadu k n{kupu lžic pro věznici.   1833 

inv. č. 1275, sign. 4-17, kart. 121. 

 

Nařízení nových opatření zamezujících útěku vězňů z radničního sklepa.  

           1833 

inv. č. 1291, sign. 4-33, kart. 121. 

 

Vyúčtov{ní léčiv pro vězně.       1833-1835 

inv. č. 1260, sign. 4-3, kart. 120. 

 

Stravné ve věznici.         1834-1840 

inv. č. 1328, sign. 3-14,3-15, kart. 118. 

 

Jedn{ní o opravě trestaneckých separací.     1834 

inv. č. 1306, sign. 5-11, kart. 123. 
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Oprava cel pro politické vězně.       1834 

inv. č. 1323, sign. 7-7, kart. 125. 

 

Holení trestanců.         1834-1835 

inv. č. 1322, sign. 7-6, kart. 125. 

 

Dražba dod{vky oblečení pro městskou věznici.    1835 

inv. č. 1378, sign. 9-12, kart. 131. 

 

Jedn{ní o vybavení bytu pro vězeňského dozorce Sommera.   1835 

inv. č. 1386, sign. 9-20, kart. 131. 

 

Dod{vka dříví pro věznici.       1835 

inv. č. 1453, sign. 11-37, kart. 136. 

 

Vyúčtov{ní n{kladů za ošacení trestanců.     1835-1837 

inv. č. 1504, sign. 14-8, kart. 139. 

 

Remunerace dozorkyň.        1835-1845 

inv. č. 1413, sign. 11-14, kart. 134. 

 

Průvodní dopis dozorce Schuberta k vyúčtov{ní spotřeby mýdla a pr{dla 

pro trestance.         1836 

inv. č. 1501, sign. 14-5, kart. 139. 

 

Ž{dost krajského úřadu o zasl{ní výkazu péče o trestance.   1836 

 inv. č. 1526, sign. 14-30,  kart. 139. 

 

Vyúčtov{ní opravy obuvi pro trestance.      1836-1837 

inv. č. 1516, sign. 14-20, kart. 139. 

 

Podkomořský úřad adjustuje účet za obuvnické pr{ce pro trestance. 1837 

inv. č. 1546, sign. 15-0,  kart. 140. 

 

Vyúčtov{ní lékařského ošetření trestance Koubleho.    1837-1838 

inv. č. 1522, sign. 14-26,  kart. 139. 

 

Protokoly o prohlídk{ch věznice.       1837-1841 

inv. č. 1611, sign. 16-28,  kart. 143. 

 

Oprava trestaneckých separací.       1838 

inv. č. 1586, sign. 16-3,  kart. 14 
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Oprava dvou policejních separací.      1841 

inv. č. 1723, sign. 21-14,  kart. 152. 

 

Průvodní dopisy ke spisům o n{kladech na trestance.   1842 

inv. č. 1762, sign. 22-33,  kart. 155. 

 

Protokoly o pravidelných měsíčních prohlídk{ch věznice.   1842-1844 

inv. č. 1751, sign. 22-21,  kart. 154. 

 

Přípisy krajského úřadu k dražebním vyhl{šk{m na zaopatření vězeňských potřeb. 

1842-1848 

inv. č. 1853, sign. 25-38,  kart. 161. 

 

Podkomořský úřad ž{d{ vysvětlivky k účtům z let 1841-1843.  1845 

inv. č. 1856, sign. 25-41,  kart. 161. 

 

Oprava trestaneckých separací.       1845 

inv. č. 1887, sign. 26-16,  kart. 162. 

 

Vyúčtov{ní stravného pro trestance.      1845 

inv. č. 1896, sign. 26-25,  kart. 163. 

 

Protokoly o prohlídce věznice.       1845-1848 

inv. č. 1891, sign. 26-20,  kart. 163. 

 

Dokumenty k provozu trestnice – vyúčtov{ní za léky, pohřbív{ní trestanců, 

remunerace, holení.         1845-1848 

inv. č. 1920-924, sign. 27-4 – 27-8,  kart. 164. 

 

Vyúčtov{ní n{kladů věznice.       1845-1850 

inv. č. 1747, sign. 22-17,  kart. 154. 

 

N{vrh magistr{tu na zvýšení d{vek chleba pro trestance pracující na obecních 

pracích.          1847-1849 

inv. č. 2065, sign. 28-46,  kart. 168. 

 

Propuštění nedbalého dozorce vězňů Passana.     1923-1924 

inv. č. 932, sign. XLII-44, kart. 87. 
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St{tní okresní archiv Nymburk v Lysé n. Labem 

 

f. Archiv města Nymburk 

Výkaz léků a lékařských n{vštěv ve věznici.     1812 

sign. 18/6, inv. č. 4592, kart. 35. 

 

Krimin{lní soud oznamuje magistr{tu města nutnost opravy oken ve věznici. 

1814 

č. 33, inv. č. 360, kart. 6. 

 

Jedn{ní k vybavení trestanců krimin{lního soudu oděvy.   1818 

č. 14, 145, inv. č. 479, 483,  kart. 7. 

 

Oběžník krajského úřadu obsahující popis uprchlých trestanců.  1832 

č. 170, inv. č. 104, kart. 5. 

 

Jedn{ní ke změně trasy přepravy trestanců z Bydžova do Prahy.  bez data 

č. 1208, sign. P 19/10, inv. č. 4151. 

 

f. Okresní soud Nymburk 

Protokoly vyšetřovanců.        1857-1897 

inv. č. 156,157. 

 

Index k protokolu trestanců.       1858-1863 

inv. č. 162. 

 

Protokoly trestanců.        1880-1895 

       inv. č. 158-161. 

 

f. Okresní úřad Nymburk, presidi{lní spisy 1918-1938 

Informace předsedy okresního soudu pro okresní úřad o tom, že ve vazbě není 

ž{dný příslušník německé n{rodnosti.      1938 

1180, inv. č. 598, kart. 25. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Nymburk, presidi{lní spisy 1945-1947 

Seznam osob v internačním t{boře Nymburk, které uv{děly, že pracovaly na tajných 

zbraních V1 a V2.         1945 

č. 20-6/9, inv. č. 63, kart. 1. 

 

Přehled počtů a zdravotního stavu vězňů ve věznici okresního soudu. 1946 

č. 508-5/6, inv. č. 139, kart. 2. 
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f. Okresní úřad Poděbrady, presidi{lní spisy 1851-1918 

Vyšetřov{ní dozorce vězňů u okresního soudu v Poděbradech V. Nov{ka kvůli 

anonymnímu obvinění z hrubého chov{ní k vězňům., z{věrečn{ zpr{va.  

           1858-1859 

č. 9, inv. č. 68, kart. 1. 

 

Dotaz ke způsobu věznění dětí.       1897 

č. 171, inv. č. 1182, kart. 14. 

 

f. Okresní soud Poděbrady 

Písemnosti k provozu věznice okresního soudu – vyhl{šení dražby na stravov{ní 

vězňů a praní pr{dla, invent{ře, jmenné seznamy vězňů, korespondence okresního 

soudu s vrchním zemským soudem ohledně vězeňství   1880-1897 

inv. č. 418. 

 

f. Okresní úřad Poděbrady, presidi{lní spisy 1918-1939 

Korespondence ke zjišťov{ní vězněných občanů SSSR a členů KSČ. 1924 

č. 392, inv. č. 423, kart. 46. 

 

f. Archiv města Poděbrady 

Informace magistr{t města Poděbrady k příprav{m stavby věznice. 1838 

sign. I/11, kart. 37. 

 

Korespondence Ign{ce hraběte z Hardegga z 8. kyrysnického regimentu 

s magistr{tem města Poděbrad ohledně zajištění vojenské věznice.  1847 

sign. VII/22, kart. 100. 

 

Jedn{ní o stavbě okresní soudní věznice na n{klady města a jejím n{sledném 

pron{jmu justiční spr{vě.        1908 

inv. č. 775, sign. 8/4, kart. 225. 

 

Jedn{ní o poskytnutí pozemku ke stavbě okresní soudní věznice.  1908 

inv. č. 816, sign. 112/3b, kart. 247. 

 

Jmenné seznamy internačního t{bora Poděbrady, propouštění, z{vady zjištěné při 

kontrol{ch.          1945-1946 

inv. 1174, sign. 7/6, kart. 542, 543. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Poděbrady 

Prozatímní ústavní, k{zeňský a výchovný ř{d pro TNP, směrnice pro TNP – 

doprava, zařazov{ní apod., pokyny k prov{dění z{kona o TNP, nařízení 

k vyhled{v{ní osob vhodných k zařazení do TNP.    1948-1950 



 108 

Jednotlivé případy osob zařazených do TNP.     1949-1950 

Seznam osob zařazených do TNP z okresu Poděbrady.   bez data 

inv. č. 955, sign. 246, kart. 240. 

 

Projedn{v{ní zařazení J. Kloudy z Ratenic do TNP.    1950-1951 

inv. č. 1217, sign. 256, kart. 382. 
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St{tní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemýšlení 

 

f. Okresní soud Brandýs n. Labem, nezpracov{no 

Protokol politických a krimin{lních vězňů.     1858-1859 

 

f. Okresní úřad Brandýs n. Labem 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven a vychovatelen.   1932-1937 

inv. č. 783, sign. 8/7, kart. 432. 

 

f. Okresní úřad Brandýs n. Labem, presidi{lní spisy 1939-1945 

Informace o zadržení osob z obvodu působnosti okresního úřadu a jejich umístění 

do pankr{cké věznice.        1939 

inv. č. 122, 123, sign I/1, kart. 194. 

 

f. Okresní úřad Praha-venkov-sever, presidi{lní spisy 1942-1945 

Příkaz k vytvoření skupiny na odstraňov{ní nevybuchlých bomb z trestanců věznice 

krajského soudu v Praze.        1944  

č. 46, inv. č. 556, kart. 19. 

 

Doplněk předchozího nařízení.       1944 

č. 49, inv. č. 558, kart. 19. 

 

f. Okresní úřad Praha-sever 1942-1948 

Kniha denního hl{šení stavů internačního t{bora Klecany – vložen Dom{cí ř{d pro 

pracovní a sběrné t{bory.        1945-1946 

Složka internační t{bor Klecany: 

Směrnice pro spr{vu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích.          1945 

Protokoly sepsané s internovanými.      1945 

Protokoly k šetření o hospodaření, revize a likvidace t{bora.  1946 

 

Složka internační t{bor Žalov: 

Seznamy propuštěných, přemisťovaných a zemřelých osob.   1945 

Seznamy internovaných osob určených k transportu.    1945 

Ž{dosti o přidělení internovaných na pr{ci.     1945 

Zaměstn{v{ní internovaných v želez{rn{ch Libčice n. Vltavou a vyúčtov{ní za pr{ci 

mimo internační t{bor.        1945 

Cestovní příkazy zaměstnanců internačního t{bora.    1945 

Úmrtní listy osob zemřelých v internačním t{boře.    1945 

Invent{ře internačního t{bora.       1945 

Stavy internovaných.        1946 

inv. č. 197, sign. III/8. 
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f. Okresní n{rodní výbor Praha-sever 1945-1948, presidi{lní spisy 

Hl{šení o umístění Františka Schlögera do donucovací pracovny v Praze-Ruzyni 

kvůli přímé účasti na vyhlazení Lidic.      1945 

č. 916, inv. č. 44, kart. 1. 

 

Oběžník o intervencích ve prospěch osob v internačních t{borech za pomoci 

výhružek a vydír{ní.        1945 

        č. 1213, inv. č. 73, kart. 2. 

 

Sdělení jmen internovaných příslušníků Wehrmachtu přidělených na pr{ci. 

           1945 

         č. 1382, inv. č. 93, kart. 2. 

 

Nařízení k umisťov{ní osob nalézajících se ve vyšetřovací vazbě a osob odsouzených 

k nuceným pracím v internačních střediscích, postup a účtov{ní n{hrady. 

           1946 

         č. 773, inv. č. 141, kart. 3. 

 

Šetření chov{ní vrchního administrativního ofici{la J. Janovského kvůli chov{ní 

v k{rném t{boře Lety během v{lky.      1946 

         č. 234, inv. č. 197, kart. 4. 

 

Velitelství sběrného t{bora vojenských zajatců v Berouně ž{d{ o sdělení jmen 

internovaných příslušníků Wehrmachtu nasazených na pr{ci.  1946 

č. 112, inv. č. 104, kart. 2. 

 

Oběžník ustanovující plk. Františka Řez{če velitelem internačních středisek. 

           1947 

      č. 128, inv. č. 193, kart. 4. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Praha-sever 1949-1960 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven a pracovních t{borů.  1949-1950 

inv. č. 243, sign. 246, kart. 36. 

 

Zařazov{ní do TNP.        1951-1954 

inv. č. 503, sign. 259, kart. 253. 

 

f. Okresní úřad Praha-venkov-sever 1942-1948 

Jedn{ní o přemístění M. Assmanna z internačního t{bora v Klecanech. 1946  

Šetření st{tní příslušnosti E. Grossera z internačního t{bora Motol.  1947 

inv. č. 172, sign. III/6, kart. č. 240. 

 



 111 

Seznam internačních t{borů v obvodu SNB Klecany.    1945 

Opis čl{nku z Rudého pr{va k hygienickým podmínk{m internačního Horoměřice 

a zpr{va o jeho zrušení.        1945 

Informace ředitelství trestnice pro ženy Řepy o nutnosti přemístit internované muže 

a ženy do jiného internačního t{bora nebo policejní vazby na Pankr{ci. 1945 

Zpr{va o podezřelé n{vštěvě v internačním t{boře M{slovice.  1945 

Z{ležitosti sestavení přehledů internačních t{borů obsahujících počet lůžek, stavy 

internovaných a organizační zařazení, vyrozumění stanic SNB o tom, že v jejich 

obvodu se internační t{bory nenach{zejí, požadované přehledy internačních t{borů 

Kbely, Libčice n. Vlt., Ruzyně, Horoměřice, Klecany, Husinec-Řež.  1945 

Z{ležitosti evidence úmrtí v internačních t{borech.    1945-1946 

P{tr{ní po str{žcích t{bora běženců v Klatovech.    1945-1946 

Oběžníky a nařízení – n{klady na stravov{ní osob zajištěných v soudních věznicích 

a trestnicích, odběrné zn{mky na železo pro internační t{bory, z{kaz vstupu člena 

bavorského červeného kříže do internačních t{borů, propouštění internovaných, 

církevní úkony v pracovních t{borech, hl{šení potřeby plochých suchých baterií, 

dozor nad str{žními oddíly v internačních t{borech, mzdy internovaných osob, 

pohřbív{ní internovaných, n{klady na péči o německé děti, rozpočet internačních 

t{borů, stravov{ní, z{kaz n{kupu nového vnitřního vybavení internačních t{borů.  

           1945-1947 

Stavy v internačním středisku Praha-Ruzyně a zpr{va o zrušení internačního 

střediska.          1945-1948 

Ozn{mení o tom, že v internačním středisku Žalov nejsou děti do 14 let. 1946 

Ž{dost adresovan{ velitelům internačních t{borů o pomoc při odvozu dříví 

v zimním období.         1946 

Ž{dost i o propuštění z internačních t{borů.     1946 

Jedn{ní k proplacení n{hrad za pr{ci internovaných.    1946 

Z{ležitosti vyhled{v{ní osob umístěných v internačních t{borech.  1946 

Přidělov{ní osob do internačních t{borů.     1946 

Rozpis n{kladů na převoz epidemické autokolony pro internačního v obvodu Praha-

venkov-sever.         1946 

Z{ležitosti propl{cení pracovního nasazení internovaných.   1946-1947 

Opis čl{nku „Hospodaření ve střediscích“ z časopisu Pr{vo lidu.  1947 

Informace o změně adresy Zemského velitelství internačních a jiných středisek.  

           1947 

Z{ležitosti provozu a šetření ud{lostí v internačním středisku Klecany. 

           1947 

Potvrzení úmrtí J. Spurného ve Valdicích.     1948 

Nabídka pracovních kožených galoší s dřevěnou podešví za zvýhodněnou cenu pro 

internační střediska.        bez data 

Stížnost červeného kříže na nedoručov{ní pošty od rodin v{lečných zajatců 

do internačních t{borů.        bez data 

inv. č. 172, sign. III/6, kart. 241. 
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f. Okresní soud Říčany, nezpracov{no 

Kniha vězeňských n{kladů.       1880-1893 
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St{tní okresní archiv Praha-z{pad se sídlem v Dobřichovicích 

 

f. Archiv města Jílové u Prahy 

Rozpočty a vyúčtov{ní na stavbu radnice a vězení.    1845-1851 

fasc. VIII/7-20, kart. 40. 

 

f. Okresní soud Jílové u Prahy 

Rejstříky trestanců s indexem.       1857-1897 

inv. č. 196-204, kniha č. 196-204 

 

Přehledy vězeňských n{kladů.       1883-1894 

inv. č. 207, 208, kniha č. 207,208. 

 

Seznam jmen k vězeňskému z{pisu.      1936-1949 

inv. č. 555a, kniha č. 298. 

 

f. Okresní úřad Jílové u Prahy 

Zastavení dod{v{ní osob do donucovací pracovny v Ruzyni kvůli přeplnění jejímu 

přeplnění.          1928 

Obnovení dod{v{ní osob do donucovací pracovny v Ruzyni.  1928 

Oběžníky – doprava propuštěných trestanců do domovských obcí, doprava osob 

přik{zaných do k{rných ústavů.       1928 

inv. č. 328, 8/5, kart. 36. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Jílové u Prahy 

Ž{dost Zemského velitelství SNB o zasl{ní stavů internovaných u jednotlivých 

okresních n{rodních výborů.        1945 

Nařízení a oběžníky – střežení vězňů na venkovních pracích, pokyny pro soudní 

věznice a trestní ústavy, v nichž jsou vazebně umístěni Němci a kolaboranti, 

umístění osob zajištěných v policejní vazbě pro mimoř{dné lidové soudy 

ve vězeňských ústavech.        1945 

Ž{dost o prošetření ud{lostí v t{boře Hradišťko během okupace.  1945 

Ž{d{ o zasl{ní přehledu objektů opuštěných spojeneckými arm{dami, které by byly 

vhodné ke zřízení internačních t{borů.      1945 

Hl{šení útěku internovaných z pracoviště, ž{dosti o propuštění z internačních 

t{borů.          1945-1946 

inv. č. 242, sign. III/26, kart. 119. 

 

Směrnice, nařízení, oběžníky k provozu internačních středisek.  1945-1946 

inv. č. 242, sign. III/26, 120-122. 
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Zařazov{ní osob do TNP.        1949-1952  

inv. č. 418, sign. 246, kart. 244. 

inv. č. 512, sign. 479, kart. 265. 

inv. č. 766, sign. 256, kart. 376. 

f. Městský n{rodní výbor Jílové u Prahy 

Zamítnutí ž{dosti o uvolnění dvora se skladištěm v budově bývalé věznice pro sběr 

odpadových surovin.        1952 

Kladné vyj{dření k propůjčení dvou místností v budově soudní pobočky a bývalé 

věznice č. p. 1 ke zřízení klubovny Svazarmu.     1954 

inv. č. 120, kart. č. 17. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Praha-jih 

Informace obcí v působnosti okresního n{rodního výboru o tom, že u nich nejsou 

zřízeny internační t{bory.        1945 

inv. č. 323, sign. VIII/1c, kart. 193. 

 

Nařízení – sestavení dílčího n{vrhu rozpočtu na rok 1947, přesné evidenci stavu 

a invent{ř internačních t{borů.        1946. 

Ž{d{ o sestavení přehled německých specialistů umístěných v internačních t{borech.

           1946 

Ž{dosti o propuštění z internačních t{borů.     1946 

Dílčí n{vrh pro sestavení st{tního rozpočtu na rok 1947, kap. 6, tit. 5, §4 „Internační, 

pracovní a sběrn{ střediska“.       1946 

Seznam krajských internačních středisek.     1946 

  inv. č. 271, sign. III/1, kart. 140. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Praha-jih, presidi{lní spisy 

Jmenný seznam internovaných osob v Klínci.     1945 

č. 335, inv. č. 21, kart. 67. 

 

Nařízení k vybudov{ní internačních t{borů vhodných pro zimnímu ubytov{ní 

internovaných.         1945 

č. 754, inv. č. 111, kart. 69. 

 

Negativní hl{šení obcí k zařazení osob do internačních středisek.  1946 

č. 720,inv. č. 272, kart. 72. 

 

Informace okresního soud Zbraslav o tom, že ve věznici nejsou osoby, které by měly 

být dod{ny do vazby krajského soudu.      1946 

č. 126,inv. č. 187, kart. 71.  
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Z{kaz vstupu Přemysla Pittra, ředitele Milíčova domu do všech internačních 

středisek.          1946 

č. 613, inv. č. 255, kart. 72. 

 

f. Okresní úřad Praha-venkov 

Nařízení k propuštění k{ranců z donucovací pracovny.   1941 

Šetření jednotlivých případů osob určených k zařazení do donucovacích pracoven.

           1941-1942 

inv. č. 703, sign. III/8, kart. 971. 

 

Nařízení k propuštění k{ranců z donucovací pracovny.   1937-1939 

Šetření jednotlivých případů osob určených k zařazení do donucovací pracovny.

           1937-1939 

Nařízení k propuštění vězeňkyň z trestnice v Řepích.    1938 

inv. č. 703, sign. III/8, kart. 691. 

 

f. Okresní úřad Praha-venkov-jih 

P{tr{ní po osob{ch určených k zařazení do k{rných t{borů a donucovacích pracoven.

          1942-1945 

inv. č. 90, sign. III/8, kart. 71. 

 

Oběžníky, instrukce, směrnice – kategorizace internovaných osob, pokyny pro 

soudní věznice a trestní ústavy, v nichž jsou vazebně umístěni Němci a kolaboranti, 

provoz internačních t{borů.       1945 

Zpr{va o chov{ní německých dozorců v protektor{tních věznicích. 1945 

Obce v obvodu působnosti okresního úřadu informují o tom, že u nich nejsou 

svědkové chov{ní německých dozorců.      1945 

inv. č. 86, sign. III/1, čís. roz. 181-334, kart. 71.  

 

f. Okresní úřad Praha-venkov-jih, presidi{lní spisy 

Hl{šení četnické stanice ve Velké Chuchli k útěku vězňů z vlakového transportu 

mezi Velkou Chuchlí a Radotínem.      1945 

č. 87, inv. č. 1194, kart. 17. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Praha-z{pad 

Zařazov{ní do TNP a donucovacích pracoven.     1949-1950 

inv. č. 183, sign. 246, kart. 33. 

 

f. Městský n{rodní výbor Roztoky u Prahy, dodatek I 

Internační t{bor Žalov 

Seznamy internovaných.        1945 

Přehled majetku internovaných osob.      1945 
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Zajatci-bezpečnostní z{ležitosti.       1945 

Denní rozkazy, hl{šení z internačního t{bora.     1945 

Zaměstnanci internačního t{bora.      1945 

Zabavení cenností Němcům v internačním t{boře.    1945 

Poplatky za pr{ci internovaných Němců.     1945-1951 

Výslechy a protokoly internovaných.      1945-1951 

Doklady a další dokumenty internovaných Němců.    1934-1945 

kart. 1. 

 

f. Místní n{rodní výbor Ruzyně 

Informace o způsobu ubytov{ní str{žní roty č. 3 Revoluční gardy, dohlížející 

na donucovací pracovnu v Ruzyni. Pl{nek donucovací pracovny.  1945 

Jmenné seznamy osob internovaných v Ruzyni.    1945 

Osobní spisy internovaných osob.      1945-1947 

inv. č. 80, kart. 7. 

f. Archiv obce Řepy 

Informace o pod{ní n{vrhu na zřízení obecní šatlavy.    1936 

inv. č. 52, kart. 2. 

 

f. Okresní úřad Smíchov, presidi{lní spisy 

Negativní hl{šení okresní politických spr{v k věznění sovětských občanů 

a příslušníků KSČ.         1924 

č. 319, inv. č. 410, kart. 7. 

 

Negativní hl{šení četnických stanic k věznění čs. občanů v Maďarsku. 1926-1927 

č. 473/3, inv. č. 21, kart. 9. 

 

f. Archiv obce Únětice, nezpracov{no 

Velitel internačního t{bora Žalov informuje o zřízení internačního t{bora a možnosti 

pron{jmu internovaných na pr{ci.      1945 

Vyúčtov{ní za pracovní nasazení internovaných z internačních t{borů Žalov 

Rychnov na statcích Únětice, Chr{šťany, Hostěradice, Ořech.  1945 

Smlouva mezi internačním t{borem Žalov a statkem Únětice k přidělov{ní 

internovaných na pr{ci.        1945 

Směrnice k provozu internačního t{bora, pracovnímu nasazení Němců a odsunu.

           1945-1946 
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f. Okresní soud Zbraslav 

Protokoly trestanců.        1851-1857 

inv. č. 27, kniha č. 27, 28. 

 

 

Protokoly vězňů.         1855-1877 

inv. č. 181-183, kniha č. 185-187. 
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St{tní okresní archiv Příbram 

 

f. Okresní úřad Příbram, presidi{lní spisy 1850-1918 

Výnos nařizující, aby k zemskému soudu nebyli hromadně přev{ženi vězni kvůli 

přeplnění věznice.         1855 

č. 2, inv. č. 37, kart. 1. 

 

f. Okresní úřad Příbram 

Evidence obyvatelstva – přehledy zajatců po 2. světové v{lce v obcích, seznamy osob 

německé n{rodnosti, seznamy kolaborantů, materi{ly a seznamy k odsunu, pracovní 

zařazení zajatců. Přesuny mezi t{bory.      1945-1946 

inv. č. 786, kart. 170. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Příbram  

Nařízení k provozu TNP, donucovacích pracoven, pracovních t{borů, prozatímní 

ústavní, k{zeňský a výchovný ř{d pro TNP.     1948-1949 

Zařazov{ní do TNP.        1948-1949  

Propouštěcí rozkazy osob zařazených do TNP.     1950 

inv. č. 159, sign. 246, kart. 16. 

 

Zařazov{ní do TNP a propouštění.      1951-1953 

inv. č. 473, sign. 256, kart. 105. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Příbram, presidi{lní spisy 1946-1948 

Zpr{va o zajištění v{lečného zločince K. Beschörnera z Čeňkovic ve věznici 

okresního osudu v Dobříši.       1946 

č. 413, inv. č. 21, kart. 37. 

 

f. Okresní úřad Sedlčany, presidi{lní spisy 1939-1945 

Zpr{va o tom, že v obvodu působnosti okresního úřadu jsou dva vhodné objekty pro 

ubikace k{rných t{borů.        1939 

č. 1170, inv. č. 227, kart. 38. 

 

Zpr{va o zastřelení dvou vězňů při útěku během převozu vlakem na trati Praha – 

České Budějovice, k němuž došlo okresu Votice.    1945 

č. 34, inv. č. 419, kart. 45. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Sedlčany, presidi{lní spisy 

Oběžník informující o vyd{ní směrnic ministerstva vnitra pro výkon služby 

ve věznicích a ústavech, kde jsou umístěni Němci a čeští kolaboranti. 1945 

č. 267, inv. č. 24, kart. 1. 

 



 119 

f. Internační středisko Sedlčany a Vrchotovy Janovice, nezpracov{no 

Denní ř{d pro internační t{bory.       1945 

Poštovní kniha.         1945-1946 

Rejstřík k podacímu protokolu.       1945-1946 

Jednací protokoly.         1945-1946 

Seznamy výstroje mužstva.       1945-1946 

Soupisy internovaných říšských a sudetských Němců.   1945-1946 

Seznamy vydaných potravinových lístků.     1945-1946 

Denní hl{šení stavů.        1945-1946 

Hl{šení o stříd{ní příslušníků SNB.      1945-1946 

Seznamy příslušníků SNB v internačním t{boře.    1945-1946 

Vyhled{v{ní osob, propouštění jmenné seznamy str{žního oddílu, povýšení 

příslušníků str{žního oddílu, jmenné seznamy internovaných, z{sobov{ní, osoby 

určené k odsunu, přemisťov{ní internovaných, zaměstn{v{ní internovaných osob, 

korespondence podle č. j. k podacímu protokolu.    1945-1946   

Podací protokoly.         1946 

Invent{ř internačního t{bora.       1946 

Seznamy dlužníků za pr{ci nasazených internovaných osob.  1946 

Ranní zpr{vy z internačního t{bora.      1946  

Kniha objednacích lístků.        1946 

Likvidace internačního t{bora       1946 

Seznam internovaných z internačního t{bora Hradišťko.   bez data 

Vrchotovy Janovice – popis t{bora a pl{nek.     bez data 

 

f. Internační t{bor Příbram Střelovna, nezpracov{no 

Podací protokoly.         1945 

Kniha stavu nemocných.        1945-1946 

Kniha denních hl{šení.        1945-1946  

Povolenky na pr{ci internovaných.      1945-1946 

Jmenné seznamy internovaných.       1945-1946 

Z{sobov{ní t{bora a ž{dosti o přidělení internovaných na pr{ci.  1945-1946 

Umístění dětí z internačního t{bora do sirotčince.    1945-1946 

Výkazy denního stavu internovaných.      1945-1946 

Soupisy majetku internovaných, seznamy osob určených k odsunu. 1945-1946 

Jmenné seznamy členů NSDAP.       1945-1946 

Směrnice k odsunu a útěkům internovaných.     1945-1946 

Dom{cí ř{d pro internační t{bory a služební ř{dy pro dozorce.  1945-1946 

Knihy přidělov{ní internovaných na pr{ci.     1946 

Raportní knihy.         1946 

Vězeňský z{znam internovaných mužů a žen.     1946 

Kniha n{vštěv internovaných s povoleními k rozmluvě.   1946 

Seznam lidí podezřelých z vraždy britských letců – p{tr{ní.   1946 
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St{tní okresní archiv Rakovník 

 

f. Místní n{rodní výbor Jesenice 

Projedn{v{ní zařazení R. Škrly do TNP.     1948-1949 /1957/ 

inv. č. 346, kart. 53 

 

f. Okresní soud Křivokl{t 

Rejstřík trestanců.         1876-1877 

inv. č. 213. 

 

f. Okresní úřad Rakovník 

Seznam osob předaných do k{rných pracovních t{borů.   1943 

spis. skup. 8, č. 96, 1253. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Rakovník 

Jmenné seznamy internovaných Němců přidělených na pr{ci.  1946-1949 

inv. č. 772, sign. Vnitř. 509, kart. 424. 

 

Zařazov{ní internovaných z internačního t{bora Roztoky na pr{ci, nařízení 

k zaměstn{v{ní, jmenné seznamy internovaných a stravovaných, potvrzení 

o převzetí osob, stravov{ní, propouštění, finanční z{ležitosti, ohledací listy 

zemřelých v internačním t{boře, finance internovaných.   1945 

Směrnice pro reorganizaci internačních t{borů.    1945 

Průkaz P3 pro výdej přídavkových lístků str{žného v internačním t{boře. 

           1945 

Denní ř{d internačního t{bora Rakovník.     1945 

Výňatek z výnosu k z{kazu užití tělesných z{kroků proti internovaným. 

1945 

Dom{cí ř{d pro internační t{bory – jen první strana.    bez data 

Nařízení k zařazov{ní Němců a Maďarů do pracovních t{borů.  1945 

Zařazov{ní do TNP.        1949-1951 

inv. č. 861, sign. Vnitř. 606/7, kart. 462. 

 

f. Okresní úřad Rakovník, presidi{lní spisy 1941-1945 

Oběžník a opatření ke zvýšení obezřetnosti při střežení vězňů používaných 

k venkovním pracím.        1945 

  inv. č. 36, č. 288, kart. 33. 
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St{tní oblastní archiv Třeboň 
 

St{tní okresní archiv České Budějovice 

 

f. Archiv města České Budějovice 

Zajišťov{ní pr{ce pro vězně v Českých Budějovicích a další vězeňské z{ležitosti. 

 1869-1882 

inv. č. 4969, sign 10 1/1, kart. 472. 

 

Z{ležitosti zajišťov{ní pr{ce pro vězně.      1869-1882 

inv. č. 4964, sign. 10 1/1, kart. 472. 

 

Z{kaz použív{ní peněz propuštěných trestanců a k{ranců na krytí výloh při postrku.

           1905 

inv. č. 3574, sign. 8 1/156, kart. 412. 

 

Okresní úřad České Budějovice 

Oběžník ke zřizov{ní a existenci pracovních t{borů pro nezaměstnané. 1936 

inv. č. 1891, pres. č. 2254, kart. 45. 

 

f. Jednotný n{rodní výbor České Budějovice 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven a TNP.     1949-1950 

inv. č. 67, sign. 246, kart. 28 – 31. 

 

f. Okresní soud Hlubok{ n. Vltavou 

Z{ležitosti týkající se provozu věznice a výkonu trestu.   1872-1897 

inv. č. 174, sign. E, kart. 270- 272. 

 

f. Archiv města Lišov 

Jedn{ní o zřízení nového vězení.       1800-1809 

inv. č. 828, sign. I/588, kart. 10. 

 

Hl{šení útěků z vězení.        1804-1823 

inv č. 1567, sign. XLV/2 2 - 32, kart. 48. 

 

Ž{dost lomnického magistr{tu o zaplacení n{kladů na vyt{pění obecního vězení, 

v němž bylo drženo několik lišovských měšťanů.    1845 

inv. č. 5046, sign. XXI/7 39, kart. 67. 

 

Upomínka lomnického magistr{tu o zaplacení dřeva na otop ve vězení. 1846 

inv. č. 5119, sign. XXI/8 13, kart. 67. 
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Protokol v z{ležitosti zaplacení vyt{pění vězení v Lomnici n. Lužnicí. 1846 

inv. č. 5204, sign. XXII/5 38, kart. 68. 

 

Stavební úpravy radnice a věznice pro potřeby okresního soudu.  1848-1849 

inv. č. 547, sign. B/1, kart. 75. 

 

Pron{jem dopravy dříví z obecních lesů na otop do kancel{ře a vězení. bez data 

inv. č. 1821, III/7 13, kart 55. 

 

Šimon Pfleger – n{hrada tělesného trestu vězením.    bez data 

inv. č. 2377, sign. VI/4 13, kart. 55. 

 

Vyšetřov{ní škod, které způsobila vdova Hniličkov{ ve vězení.  bez data 

inv. č. 3728, sign. XI/6 73, kart. 62. 

 

Vyšetřov{ní útěku z vězení.       bez data 

inv. č. 3820, sign. XI/7 85, kart. 62. 

 

f. Okresní úřad Lišov 

Korespondence k propouštění z věznic      1855-1868 

inv. č. 182, sign. 8/7, kart. 37, 38. 

 

f. Okresní soud Lišov 

Z{ležitosti týkající se provozu věznice a výkonu trestu   1877-1897 

inv. č. 149, sign. E, kart. 20. 

 

f. Okresní soud Nové Hrady 

Z{ležitosti týkající se provozu věznice a výkonu trestu.   1855-1874 

inv. č. 128, sign. E, kart. 44. 

 

Vězeňský protokol.         1907-1914 

inv. č. 191, č. knihy 170. 

 

Invent{ř věznice.         1930 

inv. č. 242, č. knihy 211. 

 

f. Věznice okresního soudu Nové Hrady, nezpracov{no 

Jmenné seznamy trestanců       1898-1914 

Jmenný seznam k vězeňskému protokolu     1915-1926 
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f. Úřední soud Nové Hrady 

Dokumentace stavu vězeňské budovy.      1938-1939 

inv. č. 140, sign. VIII/2, ev. j. 13. 

 

Invent{rní kniha věznice.        1938-1945 

inv. č. 50, ev. j. 50. 

 

Z{ležitosti zach{zení s vězni.       1938-1945 

inv. č. 75, sign. 45, ev. j. 4. 

 

Z{ležitosti výkonu trestu všeobecně.      1938-1945 

inv. č. 74, sign. 44, ev. j. 4. 

 

Drobné trestní a vězeňské z{ležitosti.      1939 

inv. č. 148, sign. 2AR, čís. rozmezí 35 – 370, ev. j. 13. 

 

Drobné trestní a vězeňské z{ležitosti.      1941-1943 

inv. č. 179 – 181, ev. j. 32. 

 

f. Věznice okresního soudu Trhové Sviny, nezpracov{no 

Kniha důchodkových vězňů.       1914-1944 

Vězeňský protokol (administrativní vězňové).     1927-1940 

Protokol o prohlídce věznice.       1927-1951 

Kniha skvostů.         1949 

Podací protokoly         1949-1953 

Deníky st{tních peněz a peněz vězňů.      1949-1953 

Kniha vězeňských cel.        1950 

Evidence vězňů.         1950-1951 

Evidence došlých a odeslaných dopisů vězňů.     1951-1953 

Podací protokol (tajné).        1952-1953 

Podací protokol (přísně tajné).       1953 

bez inv. č. 

 

Agenda věznice – pravideln{ hl{šení a výkazy, nařízení ministerstva spravedlnosti 

a velitelství SVS, korespondence, dodací listy materi{lu a potravin. 1949-1951 

kart. 1. 

 

Agenda věznice – otevřené příkazy, výzvy k n{stupu trestu, přemisťov{ní vězňů, 

příkazy k propuštění, rozsudky, nařízení výkonu trestu, z{pisy o zatčení, usnesení 

o odkladu výkonu trestu, nařízení ministerstva spravedlnosti a velitelství SVS, 

dodací listy, korespondence, výkazy.      1949-1953 

kart. 2, 3, 5, 7. 
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Deníky peněz vězňů.        1950-1952 

Stvrzenky na výdaje za volné požitky vězňů.     1951 

Kvitance a složenky k deníkům peněz vězňů.     1952 

Peněžní listy vězňů.        1952 

kart. 4. 

 

Kvitance a složenky.         1953 

Deníky peněz vězňů.        1953 

Peněžní listy vězňů.        1953 

Rozkazy n{čelníka krajského oddílu n{pravných zařízení.   1953 

Vnitřní a vnější pl{n obrany.       1953 

kart. 6. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Trhové Sviny, z{pisy rady 

Informace o účelu TNP a lidech, kteří do nich mají být zařazov{ni.  1949  

schůze č. 29, poř. č. 30, kart. 2 

 

f. Archiv města Týn n. Vltavou 

Potvrzení o před{v{ní vězňů a jejich spisů, hrazení vězeňských výloh. 1805-1846 

inv. č. 635, sign. B/VII/a-11, ev. j. 12. 

 

f. Věznice okresního soudu Týn v. Vltavou, nezpracov{no 

Kniha o prohlídk{ch věznice.       1926-1951 

Kniha o prohlídk{ch věznice.       1938-1941 

Ranní hl{šení stavu vězňů.       1946-1947 

Kniha přírůstků.         1949 

Deník peněz vězňů.         1949 

Dodací kniha vězňů.        1949 

Jmenný seznam k vězeňskému protokolu.     1949 

Hlavní invent{rní knihy (obsahuje také invent{ř věznice okresního soudu Hlubok{ 

n. Vltavou).          1949-1950 

Kniha uschovaných věcí – skvostů.      1949-1950 

Podací protokoly.         1949-1953 

Deníky režijních z{sob.        1949-1953 

Kniha vězeňských cel.        1950 

Evidence n{vštěv odsouzenců a trestanců.     1950-1951 

Raportní knihy.         1950-1953 

Kniha skvostů.         1950-1953 

Indexy k podacímu protokolu.       1950-1953 

Kniha rozkazů.         1951-1952 

Hlavní invent{rní kniha.        1952 

Kniha rozkazů.         1952 
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Protokol (přísně tajné).        1952-1953 

Podací protokol (tajné).        1953 

Kniha zapůjčeného ústavního pr{dla.      1953 

bez inv. č. 

 

Jmenné seznamy Němců odsunutých z internačního střediska v Českých 

Budějovicích.         1946 

Agenda věznice – pravidelné výkazy, z{ležitosti dozorců vězňů, rozsudky, 

z{ležitosti vězňů, trestní listy, nařízení, dodací listy, korespondence, písemnosti 

označené jako důvěrné        1949-1952 

kart. 1, 2. 

 

Deníky peněz vězňů.        1949-1953 

Likvidační výkaz kont vězňů.       1950 

Pl{ny pracovních úkolů na III. čtvrtletí 1951.     1951 

Výkazy vedlejších požitků vězňů.      1951 

Peněžní listy vězňů.        1953 

Osobní listy vězňů.         1953 

kart. 3. 

 

Deník peněz vězňů.         1949-1952 

Výkaz vedlejších požitků vězňů.       1952-1953 

Deníky st{tních peněz.        1949-1952 

kart. 4. 

 

Deník starého šatstva, pr{dla, obuvi a ložních potřeb vězňů.  1949-1953 

Deník peněz vězňů.         1950 

Deník st{tních peněz.        1950 

Cestovní účty příslušníků SVS.       1950 

Účet vězeňských n{kladů u okresních soudů.     1950 

Pracovní listiny vězňů.        1951-1952 

Režijní z{sobník B.         1951 

Peněžní listy vězňů.        1952-1953 

kart. 5, 6. 

 

Agenda věznice (viz. kart. 5, 6).       1952-1953 

Písemnosti označené Přísně tajné.      1951-1953 

kart. 7. 

  

f. Okresní n{rodní výbor Týn n. Vltavou 

Oběžníky k provozu TNP, prozatímní k{zeňský a ústavní ř{d TNP, z{kon o TNP. 

           1948-1950 

Z{ležitosti propl{cení jízdné osob dopravovaných do TNP.   1949-1950 



 126 

N{vrhy na dod{ní osob do TNP, rozhodnutí o dod{ní, odvol{ní proti rozhodnutí. 

Ozn{mení o propuštění z TNP.       1950 

Protokol o před{ní agendy TNP do spr{vy okresního n{rodního výboru Týn 

n. Vltavou          1952 

Protokol došlých oběžníků týkajících se TNP za rok 1948.   bez data 

Přehled osob zařazených a navržených do TNP, vyúčtov{ní jízdného. bez data 

inv. č. 61, sign. 246, kart. 15. 

 

Přehled osob z obvodu působnosti okresního n{rodního výboru Týn n. Vltavou, 

které byly umístěny zařazeny do TNP.      1950  

inv. č. 104, sign. 426, kart. 31. 

 

Abecedně řazené trestní spisy osob zařazených do TNP.   1948-1950 

ev. j. 16-18,inv. č. 61, sign. 246. 
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St{tní okresní archiv Český Krumlov 

 

f. Internační středisko Český Krumlov, nezpracov{no 

Účetní doklady internačního střediska.      1945-1946 

Evidenční knihy internovaných.       1945-1947 

kart. 1. 

 

Jednací protokol.         1945-1947 

Kniha ranních hl{šení.        1946 

Služební knihy.         1946 

Kniha stravovacích lístků.        1946 

kart. 2. 

 

Potvrzení o st{tní spolehlivosti.       1945 

Nařízení, směrnice a vyhl{šky – prov{dění dom{cího ř{du, spr{va a hospodaření 

v internačních t{borech, doporučení zaměstnancům propuštěným po likvidaci 

internačních t{borů, služební ř{d pro dozorce, útěky internovaných, n{klady na 

stravov{ní v internačních t{borech a soudních věznicích, zařazov{ní odsouzených na 

nucené pr{ce, paušalizace n{hrad za přesčasové hodiny dozorců a odměny pro 

administrativní síly, reorganizace sběrných t{borů, jmenov{ní velitele sběrných 

t{borů, polní hospod{řství, výlohy na ošetření, likvidace sběrných středisek, trest{ní 

některých provinění proti n{rodní cti.      1945-1946 

Spisy internovaných.        1945-1946    

Z{ležitosti služby a mzdy person{lu.      1945-1946 

Z{ležitosti sestavov{ní různých statistických přehledů.   1945-1946 

Statistick{ hl{šení o odpracovaných hodin{ch internovaných  1946 

Ž{dosti o propuštění ze služby v internačním t{boře.    1946 

Z{ležitosti zaměstn{v{ní internovaných.     1946 

Nedostatky a z{vady internačního t{bora.     1946 

Hl{šení o útěcích.         1946 

Mzdové z{ležitosti dozorců.       1946 

Stravov{ní internovaných.        1946 

Nařízení k likvidaci internačního t{bora.     1946-1947 

Stručný popis internačního střediska v Českém Krumlově.   bez data 

Jmenné seznamy internovaných.       bez data 

Nevyplněné formul{ře.        bez data 

Jmenný seznam str{žných internačního střediska.    bez data 

Rukopisn{ zpr{va o stavu t{bora.      bez data 

kart. 3. 

 

Dom{cí ř{dy pro internační, pracovní a sběrné t{bory.   1945 

Přehled spotřeby v obuvnické dílně.      1945-1946 

Doklady ke konfiskovanému majetku užívaného t{borem.   1945-1946 
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Spotřeba materi{lu krejčovské a obuvnické dílny.    1945-1947 

Podací protokoly.         1945-1947 

Přehled spotřebního materi{lu.       1945-1947 

Dodací listy.          1946 

Slib str{žných.         1946 

Služební ř{d pro dozorce internačních, pracovních a sběrných středisek. 1946 

Invent{ře oděvu, vozidel, zdravotnického materi{lu, vybavení t{bora. 1946-1947 

Spotřeba krmiva pro dom{cí zvířata.      1946-1947 

Účetní doklady.         1946-1947  

Úvěrov{ kniha poštovních poplatků.      1947 

Odpisy materi{lu.         1947 

Doručovací kniha účtů.        bez data 

kart. 4. 

 

Vyúčtov{ní za pr{ci vězňů.       1945-1946 

Kniha stravních lístků.        1946 

Vydané účty.          1946  

Invent{ř vydaného uhlí a palivového dříví.     1946 

Z{sobník potravin.          1946 

kart. 5. 

 

Ranní hl{šení.         1945-1946 

Depositní deník.         1946-1947 

Z{sobníky potravin.        1947 

Stravovací knihy.         1947 

kart. 6 

 

Ranní hl{šení.         1947 

Dodací listy.          1947 

N{kladní listy.          1947 

Ranní hl{šení.         1947 

kart. 7. 

 

Jmenné seznamy internovaných.       1946-1947 

Výpočty úhrnných potravinových lístků.     1946- 1947 

Hl{šení o zadržení potravinových lístků.     1947 

Objedn{vkové lístky.        1947 

Kniha n{kupů potravin – kuchyně.      1947 

Kniha n{kupů – různé.        1947 

kart. 8. 

 

Dodací lístky, stravovací doklady.      1946-1947 

kart. 9. 
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Pokladní doklady.         1945-1946 

Kniha nemocných.         1946-1947 

kart. 10. 

 

Kniha spotřeby benzínu, krmiva a topiva.     1946 

Dodací listy.          1946 

Objednací listy.         1946 

Směrnice pro spr{vu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích.          1946 

Poštovní knížka.         1947 

Kniha výstroje internovaných.       1946-1947 

kart. 11. 

 

f. Věznice okresního soudu Český Krumlov, nezpracov{no 

Deník peněz vězňů.         1949 

kart. 8. 

 

Provoz věznice 

Interní oběžníky, rozkazy, výnosy, směrnice, nařízení nadřízených institucí, 

korespondence s úřady st{tní spr{vy a samospr{vy, zpr{vy o kontrol{ch 

a prohlídk{ch věznice, informace o odstranění nalezených z{vad, rozkazy k před{ní 

funkce n{čelníka věznice, protokoly o před{ní věznice, zasl{ní služebních razítek, 

porady n{čelníků stanic, hesla pro komunikaci, zpr{vy a hl{šení o přítomnosti 

vězňů, zasíl{ní proviantu, n{vrhy a hl{šení oprav věznice, úpravy bezpečnosti 

věznice, půdorysné pl{ny věznice, operativní pl{n p{tr{ní, pl{ny obrany budovy, 

invent{rní seznamy zařízení věznice, otop, voda, elektřina, rozhlas a telefon 

ve věznici. 

Z{ležitosti dozorců vězňů 

služební z{ležitosti dozorců, stav jejich k{zně, stav mor{lky a politické 

angažovanosti, cestovní rozkazy, jmenov{ní do funkcí, výcvik, výzbroj a výstroj 

příslušníků, potravinové lístky, propl{cení odlučného, kas{renské ubytov{ní, 

funkční přídavky, služební byty, platové poměry, socialistick{ soutěž a z{vazky 

příslušníků, n{bor nových příslušníků. 

Z{ležitosti vězňů 

Vězni, dod{v{ní, propouštění, výkon trestu, seznamy vězňů, výkazy o počtu vězňů, 

přemisťov{ní, útěky vězňů, k{zeňské tresty, přerušení trestu, povolov{ní balíčků a 

n{vštěv, socialistické z{vazky a sbírky vězňů, podpůrný fond, léčebn{ péče, 

knihovny, kulturně-výchovn{ činnost.      1949-1953 

kart. 1-5.  

 

Deníky peněz vězňů.        1949-1951 

kart. 6. 
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Deník nového i starého šatstva, pr{dla, obuvi a ložních potřeb vězňů. 1949-1953 

Deník režijních z{sob – č{st B.       1951-1953 

Pokladní deník – doklady.        1952-1953 

Deník peněz vězňů – doklady.       1952-1953 

Deník peněz vězňů.         1952-1953 

kart. 7. 

 

f. Uprchlický t{bor pro Němce Holubov, nezpracov{no 

Policejní přihl{šky osob umístěných v uprchlickém t{boře.   1945   

Průkazy uprchlíků ze Zlína umístěných v Holubově.    1945 

Jmenný seznam uprchlíků umístěných v Holubově.    1945 

Ž{dost o potvrzení policejního přihl{šení v době pobytu v uprchlickém t{boře 

Holubov.          1945 

kart. 1. 

 

f. Internační středisko Kaplice, nezpracov{no 

Účetní kniha internačního střediska Kaplice.     1945-1946 

Invent{ř internačního střediska Kaplice.     1946 

Knihy pracovních z{znamů.       1946 

Kniha lékařských prohlídek.       1946 

Kniha odevzdaných cenností.       1946 

Služební kniha str{žního oddílu.       1946 

Abecedně řazený jmenný seznam zabavených věcí, A – M.   1946 

Razítka internačního střediska Kaplice. 

kart. 1. 

 

Účetní doklady internačního střediska Kaplice.    1946 

Z{sobov{ní internačního střediska Kaplice.     1946 

kart. 2. 

 

Pravideln{ hl{šení stavu internačního střediska Kaplice.   1945-1946 

kart. 3. 

 

Seznam osob dodaných do zajišťovacího t{bora Kaplice.   1945 

Seznam osob dodaných do zajišťovacího t{bora Č. Budějovice.  1945 

Seznamy osob zaměstn{vající internované.     1946 

Smlouvy mezi internačním střediskem a podnikateli o zaměstn{v{ní internovaných.

           1945-1946 

Přidělovací pracovní výměry ONV Kaplice.     1948-1949 

kart. 4. 

 

Trestní n{lezy na chovance internačního střediska.    1946 

Korespondence a nařízení k provozu internačního střediska.  1945-1946 
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Ž{dosti a n{vrhy na dod{ní, přemístění a zajištění chovanců.  1945-1946 

Kartotéka internačního střediska Kaplice.     1945-1946 

Z{znam o prohlídce internačního střediska v Kaplici.    1946 

Dokumentace k likvidaci internačního střediska v Kaplici.   1946 

kart. 5. 

 

f. Věznice okresního soudu Kaplice, nezpracov{no 

Přidělení a přesunu příslušníků SVS, ž{dosti o dovolené, potravinové lístky.  

1950 

Rozdělov{ní prémií vězňům.       1950 

Účetní z{ležitosti věznice.        1950 

Ž{dostí o součinnost, ž{dostí o výchovné na děti dozorců.   1950 

Korespondence a nařízení velitele stanice SVS k provozu věznice, nařízení Velitelství 

oddílu SVS v Českých Budějovicích, ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra. 

1950 /1952/ 

kart. 1. 

 

fond Internační středisko Velešín, nezpracov{no 

Z{sobov{ní internačního t{bora.       1945 

Dom{cí ř{d pro internační t{bory.      1945 

Nařízení, oběžníky, směrnice a výnosy – mzdy internovaných, vybavení 

internovaných oblečením, zaměstn{v{ní internovaných, hl{šení úmrtí, účetnictví, 

útěky, n{boženské z{ležitosti, seznamy internovaných, propouštění, z{vady 

internačních středisek.        1945-1946 

Lékařsk{ péče a zdravotní z{ležitosti.      1945-1946 

Účetní materi{ly internačního t{bora.      1945-1946 

Jednací protokoly.         1945-1946 

Umisťov{ní a propouštění z internačního t{bora.    1945-1946 

Účetní dokumentace t{bora.       1945-1946. 

Knihy došlé a odeslané pošty.       1945-1946 

Kniha n{vštěv.         1945-1946 

Deníky vydaných a přijatých potravin.      1945-1946 

Deník přijatých potravin.        1945-1946 

Kniha příjmů a výdajů internačního t{bora Velešín.    1945-1946 

Ž{dosti o eskorty a předvedení internovaných k výslechu.   1945-1946 

Umístění a likvidace internačního t{bora.     1945-1946 

Vyúčtov{ní peněz odebraných internovaný.     1946 

Invent{rní seznam majetku tov{rny Jikov v internačním t{boře.  1946 

Jmenný seznam zajištěných osob.      bez data 

Razítka internačního t{bora Velešín – 6 ks. 

kart. č. 1. 
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St{tní okresní archiv Jindřichův Hradec 

 

f. Okresní n{rodní výbor Dačice 

Přehled st{tních rozpočtových prostředků, přenosných na okresní n{rodní výbor 

(obsahuje položky na provoz internačních t{borů).    1945 

Nařízení – propl{cení odměn za pr{ci příslušníků internačních středisek, 

hospodaření, účetní z{ležitosti.       1945-1946 

Otevřené příkazy a vyúčtov{ní za eskorty z vazby okresního soudu v Telči 

k mimoř{dnému lidovému soudu Dačice.     1946 

Likvidace internačních t{borů v Telči a Třešti.     1947-1949 

inv. č. 273, sign. II., kart. 478. 

 

Rozhodnutí o zařazení osob spadajících do okresu Dačice do TNP.  1951. 

inv. č. 549, sign. 256, kart. 478. 

 

f. Okresní úřad Jindřichův Hradec 

Smlouvy o pron{jmu domu č. p. 33 v Třeboni, v němž byla okresní soudní věznice

           1848-1908 

Jedn{ní o zřízení nových vězeňských cel ze skladiště v obecním domě „u Petrů“ 

a prodeji domu č. p. 11.        1900-1907 

Jedn{ní o prodloužení n{jmu a n{vrh n{jemní smlouvy   1907-1908 

Jedn{ní o zavedení vodovodu do budovy věznice okresního soudu. 1910 

inv. č. 1321, sign. 255, kart. 158. 

 

Informace o tom, že internační sběrný t{bor se nach{zí v budově Ústavu chudých 

u  sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci a jedn{ní ohledně propl{cení n{jemného.

           1946 

inv. č. 1248, sign. II/5r, kart. 445. 

 

Jedn{ní ohledně zařazení J. Klenky do donucovací pracovny.  1946 

inv. č. 1281, sign. III/8c, kart. 490 

 

f. Archiv města Jindřichův Hradec 

Rozhodnutí o propuštění z internačního t{bora.    1945 

Seznam osob, kterým byly vyd{ny klíče od původního bydliště po propuštění 

z internačního t{bora a seznam zapůjčených klíčů.    1945 

Jmenný seznam v{lečných zajatců propuštěných z arm{dy a zařazených do sběrného 

t{bora.          bez data 

Č{st nařízení upravující podmínky ve sběrném t{boře.   bez data 

Blíže nespecifikovaný jmenný seznam osob německé n{rodnosti.  bez data 

Seznam bytů osob německé n{rodnosti umístěných ve sběrném t{boře. bez data 

inv. č. 2591, kart. 638. 
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Ž{dost o rozšíření místního SNB z důvodu nedostatku mužstva střežícího internační 

t{bor.           1945 

inv. č. 2599, sign. Ca/I, kart. 639. 

 

Nařízení a směrnice – zrušení neofici{lních internačních t{borů, podmínky 

ve sběrných t{borech v zimním období.      1945 

Koncept vyhl{šky o zřízení civilního bezpečnostního sboru určeného ke hlíd{ní 

internačního t{bora.        1945 

Z{ležitosti jmenov{ní velitelů internačních t{borů.    1945 

Korespondence ohledně nedostatku mužstva v internačním t{boře. 1945 

inv. č. 2827, sign. Za/4-Ž/4, kart. 692. 

 

f. Okresní úřad – Okresní n{rodní výbor Jindřichův Hradec 

Nařízení ke střežení vězňů zapůjčených na zemědělské pr{ce.  1945 

Z{ležitosti internace osob mladších 14 let.     1945 

kart. 34. 

 

Informace o stavu internačního t{bora.      1945 

inv. č. 1683, kart. 34. 

 

f. Věznice okresního soudu Jindřichův Hradec, nezpracov{no 

Kniha o prohlídk{ch věznice.       1949 

Kniha rozkazů.          1949-1951 

Knihy skvostů.         1949-1953 

Raportní knihy.         1949-1953 

Kniha věcí uschovaných ve věznici.      1949-1953 

Jednací protokol.         1950 

Index k jednacímu protokolu.       1951-1952 

Jednací protokol.         1952-1953 

Eskortní kniha.         1953 

Protokol – přísně tajné.         1953 

Hlavní invent{rní kniha.        bez data 

Provoz věznice 

Stavy, rozpočty, statistiky, zaměstnanost, k{zeň, stravov{ní, zdravotní stav, výchova 

a kulturní činnost vězňů, knihovna, z{ležitosti retribučních vězňů korespondence 

s dalšími věznicemi a úřady, nařízení, směrnice dom{cí a služební ř{dy. 

Služební z{ležitosti 

Chov{ní, nedovolen{ a trestn{ činnost příslušníků SVS.   1949-1953 

kart. 1-4. 

 

Deníky peněz vězňů.        1949-1953 

kart. 5-7. 
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Deník st{tních peněz.        1949-1951 

Účty věznice.         1950 

Osobní listy vězňů.         1951 

Doklady k deníkům peněz vězňů.      1951 

Rozpočet na zřízení vodovodu a stavebních úprav v budově okresního soudu 

v Soběslavi.          1951-1952 

Pokladní deník věznice v Jindřichově Hradci.     1951-1952 

Písemnosti k provozu, údržbě a oprav{m věznice v Soběslavi.  1951-1953 

Peněžní listy vězňů.        1952 

Index kont.          1952 

kart. 8. 

 

Deník starého šatstva, pr{dla, obuvi a ložních potřeb vězňů.  1949 

Deníky režijních z{sob.        1949-1951 

Protokol došlé pošty.        1949-1950 

Nařízení k vedení účetnictví, statistik a hospodaření věznic.   1949-1952 

Složka tajných spisů.        1952-1953 

N{rodní pojištění vězňů.        1953 

kart. 9. 

 

f. Archiv města Lomnice n. Lužnicí 

Korespondence týkající se stavby nové věznice v Lomnici n. L.  1835 

inv. č. 332, kart. 39 

 

f.  Okresní úřad Třeboň 

Kniha osob určených do donucovací pracovny.    1906-1939 

inv. č. 119, kniha č. 119. 

 

Trestní lístky k trestním listům s uvedením data n{stupu trestu a propuštění. 

1923-1948 

inv. č. 3954, kart. 1687. 

 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven a vychovatelen.   1936-1941 

inv. č. 2361, sign. 3/8, kart. 866. 

 

Zařazov{ní a do donucovacích pracoven a vychovatelen.   1941-1942 

inv. č. 3063, sign.III/8A, kart. 1234. 

 

Korespondence ke zřizov{ní pracovních t{borů.    1941 

Pokyny Zemského úřadu v Praze k dod{v{ní a propouštění z k{rných pracovních 

t{borů.          1941 
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Dokumenty o dod{v{ní a propuštění osob do k{rného pracovního t{bora v Letech 

u Písku.          1941-1942 

inv. č. 3064, sign. III/8B, kart.1234. 

 

f. Věznice okresního soudu Třeboň, nezpracov{no 

Kniha uschovaných věcí vězňů.       1916-1925 

Vězeňský protokol (na zač{tku knihy veps{na nařízení nadřízených úřadů z roku 

1923)           1923-1928 

Jmenný seznam vězňů.        1930-1947 

Kniha o prohlídk{ch věznice.       1930-1949 

Vězeňský protokol         1932-1935 

Knihy hl{šení o stavu vězňů.                 1934-1938 

Kniha stravov{ní vězňů.        1937 

Hlavní (kmenové) invent{rní knihy.      1942-1953 

Podací protokoly.         1949-1952 

Knihy rozkazů.         1949-1952 

Raportní knihy.         1949-1953 

Knihy vězeňských cel.        1937-1953 

Deník st{tních peněz.        1950 

Protokol došlé pošty.        1950-1951 

Index k podacímu protokolu.       1951 

Kniha příchodů, odchodů a umístění vězňů.     1951-1952 

Deník peněz vězňů.         1951-1953 

Deníky režijních z{sob.        1951-1953 

Výstupní kalend{ř.         1952 

Výkaz stavu vězňů.         1952-1953 

Protokol – přísně tajné.        1953 

Protokol – tajné.         1953 

Jednací protokol.         1953 

Hlavní invent{rní kniha.        bez data 

 

Provoz věznice 

Stavy, rozpočty, statistiky, zaměstnanost, k{zeň, stravov{ní, zdravotní stav, výchova 

a kulturní činnost vězňů, knihovna, z{ležitosti retribučních vězňů. 

Služební z{ležitosti 

Chov{ní, nedovolen{ a trestn{ činnost příslušníků SVS, korespondence s dalšími 

věznicemi a úřady, nařízení usnesení vl{dy, dom{cí a služební ř{dy, účetní 

materi{ly.          1949-1953 

kart. 1-6. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Třeboň 

Protokol o pokusu propašovat do t{bora tab{k.    1945 

Příkaz k zasíl{ní internovaných na pr{ci do zemědělských dvorů.  1945 
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Z{ležitosti pohřbu internovaných.      1945 

inv. č. 228, kart. 7. 

 

Dokumenty k propuštění z TNP.       1950-1951 

Dokumenty k případu Rudolfa Bušty ze Staňkova zařazeného do TNP. 1948-1951 

inv. č. 756, sign. 256, kart. 454. 

 

Nařízení k evidenci osob v internačních, zajišťovacích a zajateckých t{borech. 

1946 

Informace o stavech v okresních soudních věznicích Třeboň, Lomnice n. Lužnicí 

a Veselí n. Lužnicí.         1946 

inv. č. 272, sign. 2/46, kart. 125. 
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St{tní okresní archiv Písek 

 

f. Okresní soud Milevsko 

Z{ležitosti výkonu trestu vězňů okresního soudu.    1855- 1857 

Denní hl{šení vězeňské str{že, invent{ře, deníky vězňů, cenové předpisy. 

1896-1897 

sign. E, ev. j. 577, kart. 365. 

 

f. Okresní úřad Milevsko 

Korespondence k umístění J. Vlčkovského do k{rného pracovního t{bora v Letech 

u Písku.          1941-1942 

Informace o změně předpisů upravujících účel k{rných t{borů.  1942 

Z{ležitosti zařazov{ní do donucovací pracovny v Praze Ruzyni.  1947-1948 

Ž{dost o přidělení 10 vězňů z trestnice Plzeň-Bory  na pr{ci do cihelny v Milevsku.

           1947 

sign. III/8a, inv. č. 738, kart. 413. 

 

Kniha z{znamů o osob{ch policejně vyhoštěných, postavených pod policejní dohled 

a určených pro donucovací pracovny.      bez data 

inv. č. 38. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Milevsko 

Pokyny a nařízení – prov{dění z{kona o TNP, komise pro zařazov{ní osob do TNP, 

úvěrov{ní jízdného při dopravě osob do TNP, postup před{v{ní osob do TNP, 

zařazov{ní důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků do TNP, zajištění výživného 

rodinným příslušníkům osob zařazených do TNP, povol{v{ní osob zařazených do 

TNP k vojenské presenční službě a vojenskému cvičení, doručení výměru o zařazení 

do TNP, odvolací řízení proti rozhodnutí zařazovacích komisí, zřízení a úpravy 

počtů sběrných t{borů, dovolené, propustky a n{vštěvy.   1948-1950 

Dodatek k prozatímnímu ústavnímu, k{zeňskému a výchovnému ř{du pro TNP.

           1949 

Evidence osob zařazených do TNP.      1949 

Před{ní zemské donucovací pracovny v Ruzyni pro účely st{tní bezpečnosti. 

1949 

Z{vady při vyd{v{ní úvěrových stvrzenek na jízdné pro TNP.  1949 

Měsíční zpr{vy o počtu osob zařazených do TNP.    1949 

Informace pro podniky, z{vady a pracoviště, které zaměstn{vají chovance TNP. 

           1949 

Rozhodnutí o vyloučení osob zařazených do TNP ze z{pisu do volebního seznamu.

           1949 

Ž{dosti o zařazení, nařízení k zařazení do TNP, dokumentace a šetření trestné 

činnosti, odvol{ní proti zařazení do TNP.     1949-1950 
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Odvol{ní dodatku k prozatímnímu ř{du pro TNP o spr{vních věznicích. 1950 

sign. 246, inv. č. 62, kart. 6. 

 

f. Velitelství stanice SVS při okresní soudní věznici Milevsko  

Deníky peněz vězňů.        1949-1950 

Deníky st{tních peněz.        1949-1950 

Denní stavy vězňů.         1949-1950 

Výpočty n{kladů na stravov{ní vězňů.      1949-1950 

Seznamy vydaných potravin.       1949-1950 

Zaúčtov{ní režijních n{kladů.       1949-1950 

Potravinový deník pro stravov{ní vězňů.     1949-1950 

Přehled stanovených potravin a rozepsaných d{vek v jídelním lístku 1949-1950 

IIB/1, inv. č. 4, kart. 1. 

 

Podací protokoly.         1950-1952 

sign. IIA/, inv. č. 2, 3, kniha č. 2, 3. 

 

Přehled výsledků pracovního nasazení vězňů.     1950 

Výkazy o bezpečnostních úprav{ch ve věznici.    1951 

Nevyplněné vzory smlouvy s vězeňským lékařem.    1951 

Informace o z{vad{ch zjištěných při prohlídce věznice.   1951 

Opis socialistického z{vazku příslušníků SVS Kaplice.   1951 

Přehled spotřeby potravin na stravov{ní vězňů za I. pololetí a červenec. 1951 

           1951 

II/2, inv. č. 5, kart. 1. 

 

Lhůtník ke knize vězňů.        1952-1953 

sign. I/1, inv. č. 1, kniha č. 1. 

 

f. Archiv města Písek 

Vězeňské spisy osob z městské věznice.      1805-1820 

sign. B IV., inv. č. 230-236. 

 

f. Okresní úřad Písek 

Z{ležitosti trestních soudů, věznic a donucovacích pracoven, n{pravných ústavů, 

zařazov{ní a propuštění trestanců, nařízení c. k. místodržitelství k problematice 

vězeňství.          1854-1862 

sign. 8/7, inv. č. 1053, kart. 152. 

Donucovací pracovny, výchovné a k{rné pracovní t{bory – ž{dosti, n{vrhy a výměry 

k zařazení, osvědčení o propuštění, prošetřov{ní činnosti vedoucí k zařazení. 

1938-1943 

sign. III/8, inv. č. 1352, 1539, kart. 760, 967. 
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St{tní okresní archiv Prachatice 

 

f. Archiv města Prachatice 

Dokumentace stavebních úprav radnice a věznice v domě č. p. 143 na n{městí. 

Stavební pl{ny a rozpočty.         1848-1850 

sign. Pub. 5/27, inv. č. 696, kart. 17. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Prachatice 

Korespondence ke zřízení a provozu věznice Okresní vyšetřovací komise v bývalé 

městské str{žnici na n{městí Svobody ve Vimperku – jmenné seznamy, výslechy 

internovaných, umisťov{ní do sběrného t{bora v Protivíně, zaměstn{v{ní vězňů, 

střežení.          1945 

Instrukce o dělení internovaných osob do jednotlivých skupin.  1945 

Jmenný seznam hledaných dozorců z koncentračních t{borů.  1946 

Zpr{va o stavech a přemisťov{ní internovaných ve věznici Okresní vyšetřovací 

komise ve Vimperku.        1946 

sign. 17/48, kart. 13. 

 

f. Městský n{rodní výbor Prachatice 

Informace o neplatnosti n{jemní smlouvy mezi říšskou justiční spr{vou a městem 

Prachatice o pron{jmu vězeňské  budovy.     1946 

Ž{dosti o propuštění z t{bora pro v{lečné zajatce v Praze-Motole.       1946 

sign. II/6/c, inv. č. 298, kart. 59. 

 

f. Věznice okresního soudu Prachatice 

Kniha přírůstku vězňů.        1945 

inv. č. 4, kn. č. 4. 

 

Knihy vězeňských cel.        1946-1954 

inv. č. 1-3, kn. č. 1. 

 

Kniha hl{šení noční služby.       1949-1950 

inv. č. 14, kn. č. 14. 

 

Kniha evidence vězňů.        1949-1953 

inv. č. 5, kn. č. 5. 

 

Deníky režijních z{sob.        1949-1953 

inv. č. 20, 21, kn. č. 20, 21. 

 

Kniha uschovaných oděvů.       1949-1954 

inv. č. 17, kn. č. 17. 
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Deníky peněz vězňů.        1949-1950 

inv. č. 45-49, kn. č. 30-34. 

 

Deníky podpůrného fondu vězňů.      1949-1951 

inv. č. 50-52, kn. č. 35-37. 

 

Deníky st{tních peněz.        1949-1953 

inv. č. 41-44, kn. č. 26-29. 

 

Výstupní knihy vězňů.        1950-1954 

inv. č. 6, 7, kn. č. 6, 7. 

 

Kniha skvostů.         1950-1954 

inv. č. 16, kn. č. 16. 

 

Podací protokol.         1951-1954 

inv. č. 22-24, kn. č. 22-24. 

 

Kniha hl{šení noční služby.       1951-1952 

inv. č. 15, kn. č. 15. 

 

Kniha eskort.         1952 

inv. č. 8, kn. č. 8. 

 

Raportní kniha.         1952 

inv. č. 11, kn. č. 11. 

 

Hlavní invent{rní kniha.        1952-1953 

inv. č. 18, kn. č. 18. 

 

Invent{rní deník.         1952-1953 

inv. č. 19, kn. č. 19. 

 

Kniha hl{šení SNB.         1952-1954 

inv. č. 9, kn. č. 9. 

 

Index k jednacímu protokolu.       1952-1954 

inv. č. 25, kn. č. 25. 

 

Kniha prohlídek a kontrol věznice.      1953 

inv. č. 10, kn. č. 10. 
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Kniha denní služby.        1953 

inv. č. 12, kn. č. 12. 

 

Kniha hl{šení dozorčího.        1953-1954 

inv. č. 13, kn. č. 13. 

 

Přílohy k deníku peněz vězňů – vyúčtov{ní vězeňské pr{ce, odměňov{ní a pracovní 

listy vězňů.          1949-1954 

sign. III/2, inv. č. 54, kart. 5-7. 

 

Zpr{vy o kontrol{ch a prohlídk{ch věznice, informace o odstranění nalezených 

z{vad.           1949-1953 

sign. 1/2 inv. č. 27, kart. 2. 

 

Rozkazy k před{ní funkce n{čelníka věznice, protokol o před{ní a prohlídce věznice, 

zasl{ní služebních razítek, porady n{čelníků stanic SVS, hesla pro komunikaci. 

1949-1953 

sign. 1/3, inv. č. 28, kart. 2. 

 

N{vrhy a hl{šení oprav věznice, úpravy bezpečnosti věznice, půdorysné pl{ny 

věznice, operativní pl{n p{tr{ní, pl{ny obrany budovy.   1949-1953 

sign. 2/1, inv. č. 30, kart. 2. 

 

Služební z{ležitosti příslušníků dozorců, stav jejich k{zně, stav mor{lky a politické 

angažovanosti, cestovní rozkazy, jmenov{ní do funkcí.   1949-1953 

sign. 3/1, inv. č. 32, kart. 2. 

 

Socialistick{ soutěž a z{vazky příslušníků SVS.    1949-1953 

sign. 3/4, inv. č. 35, kart. 2. 

 

Interní oběžníky, rozkazy, výnosy, směrnice, nařízení, korespondence s úřady st{tní 

spr{vy a samospr{vy        1949-1954 

sign. 1/1, inv. č. 26, kart. 1-2. 

 

Zpr{vy a hl{šení o stavu vězňů, zasíl{ní proviantu.    1949-1954 

sign. 1/4, inv. č. 29, kart. 2. 

 

Invent{rní seznamy zařízení věznice, otop, voda, elektřina, rozhlas a telefon 

ve věznici.          1949-1954 

sign. 2/2, inv. č. 31, kart. 2. 

 

Výcvik, výzbroj a výstroj vězeňských dozorců.     1949-1954 

sign. 3/2, inv. č. 33, kart. 2. 
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Z{ležitosti příslušníků SVS, potravinové lístky, propl{cení odlučného, kas{renské 

ubytov{ní, funkční přídavky, služební byty, platové poměry apod.  1949-1954 

sign. 3/3, inv. č. 34, kart. 2. 

 

Vězni, dod{v{ní, propouštění, výkon trestu, seznamy vězňů, výkazy o počtu vězňů, 

přemisťov{ní.         1949-1954 

sign. 4/1, inv. č. 37, kart. 3.  

 

Útěky vězňů, k{zeňské tresty, přerušení trestu, povolov{ní balíčků a n{vštěv, 

socialistické z{vazky a sbírky vězňů, podpůrný fond.    1949-1954 

sign. 5/1, inv. č. 38, kart. 4. 

 

Vězeňský lékař, zdravotní opatření, léky, desinfekce.    1949-1954 

sign. 6/1, inv. č. 37, kart. 4. 

 

Vězeňské knihovny, kulturně-výchovn{ činnost.    1949-1954 

sign. 7/1, inv. č. 37, kart. 4. 

 

Přílohy k deníku st{tních peněz – vyúčtov{ní n{kladů a výdajů spojených 

s provozem věznice.        1949-1954 

sign. III/1, inv. č. 53, kart. 4. 

 

N{bor nových příslušníků SVS a SNB.      1950-1953 

sign. 3/5, inv. č. 36, kart. 2. 

 

f. Archiv města Vimperk 

Pl{ny ke zřízení věznice, vyúčtov{ní staveních prací.    1827-1844 

sign. III-G-6, inv. č. 280, kart. 9. 

 

f. Okresní soud Vimperk 

Knihy o prohlídk{ch věznice.       1905-1938 

inv. č. 83, 151. 

 

Jmenný abecední rejstřík k vězeňskému protokolu.    1925-1938 

inv. č. 80, 81. 

 

Jmenný vězeňský z{pis okresních soudů.     1935-1938 

inv. č. 82. 
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f. Úřední soud Vimperk 

Písemnosti k provozu soudní věznice Volary. Stravov{ní, knihovna, rozpisy 

vězeňského oblečení, vyúčtov{ní za dod{vky materi{lu, seznamy vězňů, nařízení od 

nadřízených úřadů apod.        1939-1941 

sign. 45E, inv. č. 21, kart. 9. 

 

f. Úřední soud Volary 

Knihy vězňů.       1938-1945 

inv. č. 7-8a. 

 

Písemnosti k provozu soudní věznice Volary. Stravov{ní, knihovna, rozpisy 

vězeňského oblečení, nařízení od nadřízených úřadů.   1938-1945 

sign. 54, inv. č. 54, kart. 7. 

 

f. Archiv města Volary 

Dokumentace k jedn{ní o stavbě t{bora pro v{lečné zajatce ve Volarech a pl{ny 

zachycující místo navržené ke stavbě.      1942-1944 

sign 309.3, inv. č. 468, kart. 89. 
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St{tní okresní archiv Strakonice 

 

f. Okresní úřad Strakonice 

Jedn{ní o zřízení hnaneckých vězení ve Strakonicích a Protivíně.  1888-1889 

N{klady na dopravu hnanců.       1886-1900 

inv. č. 978, sign. 8/1, kart. 152. 

 

Písemnosti týkající se dod{v{ní do donucovacích pracoven, polepšoven a trestních 

ústavů.          1924-1932 

inv. č. 1899, sign. 8/5, kart. 439-440. 

 

Písemnosti týkající se dod{v{ní do donucovacích pracoven, polepšoven a trestních 

ústavů.          1933-1941 

kart. 639. 

 

Oběžníky, nařízení – zřízení k{rných t{borů, zjištění podmínek ubytovacích 

a pracovních možností pro nové k{rné t{bory, dod{v{ní do k{rných t{borů, evidence 

osob vyhýbajících se pr{ci, postrk propuštěných z věznic do Sudet, povol{v{ní 

a propouštění z k{rného t{bora.       1939-1941 

Příkazy ke zjištění osob vhodných pro zařazení do k{rných t{borů. 1939  

Seznamy osob přich{zejících v úvahu pro zařazení do k{rného t{bora. 1939-1942 

Spisy osob dodaných do k{rného t{bora.     1940-1942 

Měsíční hl{šení z četnických stanic o osob{ch dodaných do k{rného t{bora. 

1941 

Nevyplněné formul{ře – program prací pro k{rné t{bory, příloha k povol{vacímu 

listu do k{rného t{bora.        bez data 

inv. č. 2568, III/8a, kart. 952. 

 

Informace o dozoru a organizací internačních t{borů v oblasti krajského soudu 

v Písku.          1945 

Dom{cí ř{dy pro internační a sběrné t{bory.     1945 

Nařízení, směrnice a oběžníky – likvidace internačních t{borů, internace Němců 

ve věznicích a trestních ústavech, lékařsk{ péče a zdravotní z{ležitosti 

internovaných, duchovensk{ péče, propouštění z internačních t{borů. 1945-1946 

Nevyplněný tiskopis k potvrzení služby v internačním středisku.  bez data 

inv. č. 2613, kart. 990. 

 

f. Věznice Strakonice, nezpracov{no 

Index jmen k vězeňskému protokolu      1923-1924 

Vězeňský protokol – vyšetřovanci      1924-1941 

Vězeňský protokol – trestanci       1924-1941 

Kniha k{rných trestů a zostření trestů.      1924-1941 

Index jmen k vězeňskému protokolu      1934-1945 
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Knihy vězeňských cel        1945-1952 

Jednací protokol         1949-1950 

Podací protokoly         1951-1953 

Opis podacího protokolu        1952-1953 

 

f. Okresní n{rodní výbor Strakonice 

Seznam osoby, které byly v období protektor{tu vězněny z politických důvodů. 

1945 

Seznam osob internovaných v zajateckém t{boře na Radomyšlské silnici. 1945 

Útěky internovaných z pracovišť.      1945 

Seznamy internovaných cizích st{tních příslušníků zaměstnaných v okrese 

Strakonice          1945 

Seznamy osob propuštěných z internačních t{borů.    1945 

Seznam vězňů ve věznicích okresního soudu Horažďovice a krajského soudu Písek 

zajištěných n{rodním výborem v Horažďovicích.    1945 

Seznam vězňů ve věznici okresního soudu Horažďovice zajištěných n{rodním 

výborem v Horažďovicích.       1945 

Seznamy osob v internačním sběrném středisku Strakonice I.  1946 

Seznam internovaných osob, které ž{dají o vyd{ní šatstva, obuvi a jiných věcí 

ze svých bytů.         bez data 

Seznam osob internovaných ve sběrném t{boře „V Plet{rně“.  bez data 

sign. 1001, 1009, kart. 729. 

 

N{vrhy a příkazy k zařazení do TNP, odvol{ní proti zařazení, zrušení výměrů.  

1949-1950 

Písemnosti k případu K. a J. Grauera a K. V{vry, kteří byli po pokusu o ileg{lní 

přechod hranic zařazeni do TNP.       1950 

Ž{dosti o propuštění z výkonu trestu.      1951-1953 

inv. č. 602, sign. 246, kart. 155. 

 

f. Věznice Volyně, nezpracov{no 

Vězeňské protokoly         1898-1942 

Indexy k vězeňským protokolům       1898-1941 

Index vyšetřovanců lidového soudu      1945-1946 

Jednací protokol         1949-1952 

Podací protokoly         1950-1953 

Indexy k podacímu protokolu       1951-1953 

Kniha vězeňských cel        1952-1953 

Jednací protokol         1953 
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St{tní okresní archiv T{bor 

 

f. Archiv města T{bor 

Rejstřík k vězeňskému protokolu.      1800-1855 

inv. č. 306, č. knihy 286. 

 

Vězeňské protokoly.        1817-1847 

inv. č. 304, 305, č. knihy 284, 285. 

 

Situační pl{n budov okresního soudu a věznice.    1855 

inv. č. 3108, sign. VBIV 6. 

 

f. Okresní úřad T{bor 

Ž{dost o urychlené dod{ní hl{šení o internačních t{borech a informace o tom, 

že v obvodu okresního n{rodního výboru T{bor se ž{dný internační t{bor nenach{zí.

           1946 

Ozn{mení o zrušení vojenského zajateckého t{bora v Pacově.  1946 

Nařízení – likvidace internačních středisek, využití  majetku rušených internačních 

středisek.          1946-1948  

 

f. Okresní n{rodní výbor T{bor  

Nařízení – likvidace internačních středisek, z{ležitosti provozu TNP. 1946-1950 

Prozatímní ústavní k{zeňský a výchovný ř{d pro TNP.   1948 

Z{kon č. 247/1948 Sb. o TNP.       1948 

Zařazov{ní do TNP.        1950-1951 

Nařízení k vyklízení bytů osob zařazených do TNP.    1951 

sign. 246, kart. 125 

 

Zařazov{ní do TNP.        1949-1950 

Nařízení – zařazov{ní osob do TNP, hrazení dopravních výloh při cestě do TNP.

           1951 

Seznam TNP, které zůst{vají v činnosti.      1951 

Potvrzení o propuštění z TNP.       1951 

inv. č. 734, sign. 256, kart. 228. 

 

Podací protokol TNP        1950 

inv. č. 283, sign. III B 3, č. knihy 283. 

 

Zařazov{ní do TNP.         1950 

inv. č. 523, kart.126. 
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f. Archiv města Soběslav 

Vyúčtov{ní za stravov{ní vězňů.       1836 

inv. č. 1087, sign. III I 4, kart. 178. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Soběslav  

Písemnosti týkající se případu A. Kramalové ze Soběslavi zařazené do TNP. 

           1949 

inv. č. 174, sign. 246,  kart. 8. 

 

N{vrhy na zařazení osob do TNP.      1949 

inv. č. 447, sign. 259, kart. 85. 
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St{tní oblastní archiv v Z{mrsku 
 

St{tní okresní archiv Hradec Kr{lové 

 

f. Městský n{rodní výbor Chlumec n. Cidlinou 

Mzdové z{ležitosti dozorců internačního t{bora.    1945 

Z{ležitosti zaměstn{v{ní, mezd, léčebné péče a pojištění internovaných osob. 

           1945-1946 

Jmenný seznam Němců zajištěných a předaných do internačního t{bora v Novém 

Bydžově.          1945-1946 

inv. č. 2960, kart. 72. 

 

Jmenný seznam pracovního oddílu trestanců v Chlumci n. Cidlinou.  1947 

Invent{ř kuchyně trestaneckého oddílu.      1947 

Invent{ř ubikace trestaneckého oddílu.      1947 

Vyúčtov{ní stravného pro trestance.       1947 

Jedn{ní ke zrušení pracovního oddílu trestanců.    1947 

Z{pis výslechu J. Pištory o tom co prohl{sil ve věznici Valdice o poměrech 

v pracovním oddílu.        1947 

Zaměstn{v{ní trestanců pracovního oddílu.     1947 

Vyúčtov{ní d{vek soci{lního pojištění trestanců v pracovních oddílech. 1947 

Potvrzení o převzetí dek pro trestance a prostěradel pro dozorce a trestance. 

1947 

Protokol o výkonu služby pomocného str{žmistra Černíka jako velitele pracovního 

oddílu.          1947 

Zdravotní z{ležitosti trestanců.       1947 

Potvrzení o zpětném převzetí vězně spr{vou trestnice Valdice.  1947 

Invent{ř trestaneckého oddílu.       1948 

Potvrzení věznice okresního soudu v Novém Bydžově o umístění osob do vazby. 

1949 

Ozn{mení o propuštění z TNP.       1950 

Týdenní rozpis stravy na osobu a den.       bez data 

Účet za potraviny pro trestance.       bez data 

inv. č. 63, kart. 263 

 

f. Archiv města Hradec Kr{lové 

Z{ležitosti stavby věznice.        1854 

inv. č. 1239, sign. A 35, kart. 35. 

Z{ležitosti stavby věznice.        1856 

inv. č. 1241, sign. A 37, kart. 37. 
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Smlouva o rozšíření věznice.       1857 

inv. č. 1601, kart. 260. 

 

Z{ležitosti stavby věznice.        1858 

inv. č. 1244, sign. A 40, kart. 40 

 

Evidence trestaných        1890-1922 

inv. č. 2036, sign. 1967, kart. 493. 

 

Povolení finančních přídavků rodin{m, jejichž členové jsou v  k{rných pracovních 

t{borech.          1943-1944 

inv. č. 417 (2291), kart. 550. 

Jedn{ní k zaměstn{v{ní vězňů na veřejných pracích – ostraha, pojištění, mzdy, 

úhrady za pr{ci.         1946-1948 

Úřední korespondence týkající se úrazu a n{kladů za léčení trestance F. Scholze 

ve veřejné nemocnici.        1947-1948 

Vysvětlení případu způsobeného čl{nkem „Trestanci vysed{vají v hospodě“. 

           1948 

Jedn{ní k propuštění Štěp{nky Zítkové z internačního t{bora.  1948 

inv. č. 2277, sign. 403, kart. 548. 

 

f. Místní n{rodní výbor Hradec Kr{lové 

Přehled o hospodaření Revolučního n{rodního výboru v Hradci Kr{lové – výlohy 

za umístění, stravov{ní a dohled ve sběrných t{borech, výlohy za zajišťov{ní, 

eskortov{ní a umístění ve věznicích.      1945 

inv. č. 117, kart. 33. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Hradec Kr{lové 

Seznam pracovníků ve sběrném pracovním středisku v Hradci Kr{lové a Kuklen{ch.

           1946 

Oběžníky, směrnice a nařízení – služební poměry zaměstnanců internačních a jiných 

středisek, výše n{hrad za přesčasové hodiny dozorců a odměny pro administrativní 

síly.           1946-1947 

inv. č. 97, sign. IV-3-16, kart. 2. 

 

f. Jednotný n{rodní výbor Hradec Kr{lové 

Stanoviska k podmíněnému propuštění vězňů.    1950-1954 

inv. č. 158, 555, kart. 31, 148. 

 

f. Okresní soud Nechanice 

Vězeňský protokol         1911-1912 

inv. č. 176. 
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Protokol důchodkových vězňů.       1919-1941 

inv. č. 191. 

 

f. Archiv města Nový Bydžov 

Korespondence ke stravov{ní trestanců.     1823 

inv. č. 1854, kart. 60. 

 

Vypl{cení účtů z{mečníkovy za z{mečnické pr{ce v městské věznici  1832-1836 

inv. č. 1852, kart. 60. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Nový Bydžov  

Ž{dosti o propuštění z výkonu trestu, ž{dosti o milost.   1954-1957 

inv. č. 722, kart. 210. 
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St{tní okresní archiv Chrudim 

 

f. Okresní soud Hlinsko 

Protokol vyšetřovanců.             1881-1897 

inv. č. 133. 

 

Rejstříky trestanců.              1891-1899 

inv. č. 134, 135. 

 

f. Okresní soud Chrudim 

Index vyšetřovanců.        1857-1867 

inv. č. 199. 

 

Protokoly trestanců.         1876-1897 

inv. č. 200-202. 

 

Výkazy stavu vězňů.         1889-1899 

inv. č. 206, 207. 

 

Protokol vyšetřovanců.        1896 

inv. č. 198. 

 

Protokoly trestanců a vyšetřovanců.      1898-1901 

inv. č. 927, 928. 

 

Index trestanců.         1903-1911 

inv. č. 930. 

 

Vězeňský protokol.         1903-1922 

inv. č. 929. 

 

Protokoly vyšetřovanců.        1910-1949 

inv. č. 1, 2. 

 

Seznamy jmen trestanců okresního soudu.     1912-1949 

inv. č. 8, 10. 

 

Protokol trestanců okresního soudu.       1923-1941 

inv. č. 5. 

 

Seznamy jmen vyšetřovanců.       1923-1948 

inv. č. 3, 4. 
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Protokol administrativních trestanců.      1925-1944 

inv. č. 11. 

 

Protokol důchodkových trestanců.      1931-1941 

inv. č. 15. 

 

Nevyplněný seznam jmen důchodkových trestanců.    1939 

inv. č. 16. 

 

Protokol důchodkových vyšetřovanců.      1939-1948 

inv. č. 13. 

 

Seznam jmen důchodkových vyšetřovanců.      1940-1948 

inv. č. 14. 

 

Protokoly trestanců.        1941-1949 

inv. č. 6, 7. 

 

Protokol administrativních trestanců.      1945-1952 

inv. č. 12. 

 

f. Archiv města Chrudim. 

Zpr{vy o chystané popravě pětin{sobného vraha Františka Novotného, kter{ se bude 

konat ve věznici krajského soudu.       1899 

inv. č. 1096, sign. 13  9/18 kart. 143. 

 

Z{ležitosti umisťov{ní do donucovací pracovny.    1905-1908 

Jedn{ní o zapůjčov{ní vězňů na pr{ci.      1906-1908 

Zpr{va o častém umisťov{ní osob policejní str{ží do věznice a nové podmínky pro 

jejich dod{v{ní.         1914 

 inv. č. 1230, sign. 13  9/1-36, kart. 181. 

 

Příkazy k dod{ní do polepšoven, vychovatelen a donucovacích pracoven.               

           1930-1931 

inv. č. 1500, sign. 8 1-41, kart. 243. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Chrudim 

Povolení k rozmluvě s internovanými.      1945 

sign. III/7b, kart. 36. 

 

Ž{dosti o umístění do vazby.       1945 

sign. III/7a, kart. 36. 
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Směrnice – stravov{ní v pracovních t{borech, úlevy pro internované německé n{rodnosti, 

likvidace internačních, pracovních a sběrných středisek.    1944-1946 

Z{znamní kniha internovaných Němců.      1945 

Přehled hodin odpracovaných internovanými.     1945 

Ž{danky a dodací listy kuchyně internačního t{bora.    1945-1946 

Průměrný stav str{vníků pracovního střediska.    1945-1946 

Seznam přijatých odběrných poukazů.      1946 

Invent{ř t{borového zařízení.       1946-1947 

kart. 37. 

 

Propouštění z internačního t{bora       1945-1946 

kart. 38. 

 

f. Místní n{rodní výbor Chrudim 

Platy spr{vce a dozorců pracovního t{bora.     1945-1946 

inv. č. 1224, sign. 15.3.4.,  kart. 38. 

 

Měsíční výkazy o platb{ch zdravotního pojištění internovaných osobo. 1945-1946 

inv. č. 1231, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Výkazy příjmů s přehledy osob a podniků zaměstn{vajících internované. 1945-1946 

inv. č. 1232, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Soupisy potravin dodaných do pracovního t{bora.    1945-1946 

inv. č. 1233, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Účty za zdravotní a pohřební výdaje za internované osoby.    1945-1946 

inv. č. 1234, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Výkazy a upomínky nedoplatků za pracovní síly z pracovního střediska Chrudim. 

1946 

inv. č. 1213, sign. 15.2.2, kart. 38. 

 

Vyhl{ška – přidělov{ní internovaných na pr{ci, zařazov{ní do odsunů, jmenné 

seznamy.          1946 

inv. č. 1215, sign. 15.2.4, kart. 38. 

 

Seznam osob zaměstn{vající síly internované Němce.    1946 

inv. č. 1217, sign. 15.2., kart. 38. 

 

Dotaz na možnost zřízení pracovního t{bora v Chrudimi.   1946 

Inv. č. 1221, sign. 15.3.1, kart. 38. 
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Zařazov{ní a propuštění z pracovního t{bora.      1946 

inv. č. 1222, sign. 15.3.2, kart. 38. 

 

Výkazy pracovního střediska, kontroly.      1946 

inv. č. 1223, sign. 15.3.3, kart. 38. 

 

Z{ležitosti zaměstn{v{ní internovaných osob.     1946 

inv. č. 1218, sign. 15. 2., kart. 38. 

 

Protokol o převzetí pracovního střediska Chrudim do spr{vy okresní n{rodní 

výboru.          1946 

inv. č. 1225, sign. 15.3.5, kart. 38. 

 

Z{znam o revizi při likvidaci pracovního střediska.    1946 

inv. č. 1228, sign. 15.3.11, kart. 38. 

 

Platební výměr a seznam internovaných pojištěnců nemocenského a starobního 

pojištění.          1946 

inv. č. 1235, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Jmenný seznam internovaných zaměstnaných u firmy Polický.   1946 

inv. č. 1236, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Příkazy k propuštění ze střediska a výplatě peněz.    1946 

inv. č. 1237, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Upomínky o platbu n{jemného za dřevěné bar{ky Dělnické tělovýchovné jednoty, 

zabrané ke zřízení pracovního t{bora.      1946-1947 

inv. č. 1226, sign. 15.3.6, kart. 38. 

 

Ž{dosti Jun{ka a Ml{deže KSČ o objekty bývalého pracovního střediska.  1946-1947 

inv. č. 1238, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Výkazy nedoplatků za německé síly z pracovního střediska.   1946-1947 

inv. č. 1239, sign. 15.3., kart. 38. 

 

Nařízení a vyhl{šky k cenzuře korespondence internovaných, před{v{ní dopisů. 

1946-1948 

     inv. č. 1214, sign. 15.2.3, kart. 38. 

Ž{dost o opětné zaměstn{ní v pracovním t{boře.    1947 

       inv. č. 1227, sign. 15.3.8, kart. 38. 
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Ž{dost o zrušení pojistky pracovního t{bora.     1947 

inv. č. 1229, sign. 15.3.12, kart. 38. 

 

f. Okresní soud Nasavrky 

Protokoly trestanců.         1861-1897  

inv. č. 173-176. 

 

Protokoly vyšetřovanců.        1886-1889 

inv. č. 171, 172. 

 

f. Okresní soud Skuteč 

Protokoly trestanců.                   1857-1898 

inv. č. 171-178. 

 

Protokoly vyšetřovanců.        1869-1898 

inv. č. 169, 170. 
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St{tní okresní archiv Jičín 

 

f. Okresní soud Hořice 

Protokol vyšetřovanců.        1883-1897 

inv. č. 167. 

 

Rejstříky trestanců.         1855-1874 

inv. č. 168, 169. 

 

Index k rejstříku trestanců.       1878-1884 

inv. č. 170. 

 

Vězeňský protokol.         1926-1937 

inv. č. 180. 

 

Seznam jmen k protokolu vězňů.       1926-1949 

inv. č. 181. 

 

f. Okresní úřad Hořice 

Nařízení k povol{v{ní osob do k{rného pracovního t{bora.   1940 

Seznam osob navržených k zařazení do k{rných pracovních t{borů. 1940 

Písemnosti k zařazení navržených osob.      1940 

     inv. č. 624, sign. 10/1/59, kart. 158. 

 

f. Sbor vězeňské str{že věznice okresního soudu Hořice, nezpracov{no 

Podací protokol.         1950  

 

f. Okresní úřad Jičín 

N{klady na výkon trestu a zaopatření vězňů.     1870-1876 

inv. č. 660, sign. 8/7, kart. 236. 

 

Stavební úpravy věznice ve Valdicích.      1882-1887 

inv. č. 665, kart. 238. 

 

Domovsk{ příslušnost k{ranců a trestanců.     1903-1912 

inv. č. 1549, sign. 8.10K, kart. 516. 

 

Vyj{dření St{tního pam{tkového úřadu v Praze k umístění kamenného znaku orla 

v nadřímsovém vlysu vstupního port{lu věznice ve Valdicích.  1923 

inv. č. 1913, sign. 3.1, kart. 667. 

 

 



 157 

Jedn{ní k propůjčení bývalé budovy okresního úřadu pro potřeby věznice. 

1946 

inv. č. 2449, sign. I/3b, kart. 1452. 

 

f. Okresní zastupitelstvo Jičín 

Zařazov{ní do donucovacích pracoven.      1891-1907 

inv. č. 406, sign. 8/1-26, kart. 128. 

 

f. Archiv města Jičín 

Přehledy cen pro trestnici v Kartouzích.      1894-1918 

inv. č. 2620, sign. 840/4, kart. 673. 

 

f. Sběrné středisko Jičín, nezpracov{no. 

Propouštění ze sběrného střediska.      1945 

Před{ní zajateckého t{bora.       1945 

Výkaz podkladů na sestavení st{tního rozpočtu z pracovního t{bora v Jičíně. 

1945 

Účetní dokumentace.        1945 

Person{lní a služební z{ležitosti str{žního oddílu.    1945-1946 

Zaměstn{v{ní internovaných.       1945-1946 

Finance internovaných.        1945-1946 

Z{ležitosti odsunu Němců.       1945-1946 

Nařízení a směrnice – umístění dětí a přest{rlých osob do internačních t{borů, 

nedostatečné vybavení Němců v internačních t{borech, cenzura poštovních z{silek, 

likvidace sběrných středisek, stravov{ní internovaných, mzdy internovaných, 

úrazové pojištění internovaných, zřízení soupisu internovaných příslušníků SS, 

n{hrady za léčení a pohřbív{ní Němců, p{tr{ní po vrazích britských letců, útěky 

internovaných, organizace zdravotní služby.     1945-1946 

Z{znamy o kontrol{ch hospodaření pracovního t{bora.   1946 

Přehledy stavů internovaných.       1946 

Soupis psacích, počítacích a rozmnožovacích strojů.    1946 

Dom{cí ř{d pro internační t{bory (německy).     bez data 

kart. 1. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Jičín 

Likvidace pracovní střediska v Jičíně.      1947 

inv. č. 521, sign. III/1, kart. 26. 

 

Potvrzení o zatčení a uvěznění v době druhé světové v{lky.   1947-1948 

inv. č. 531, sign. III/7, kart. 27. 
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Z{ležitosti domovské příslušnosti propuštěných trestanců.   1947-1948 

inv. č. 532, sign. III/7, kart. 28. 

 

Přehledy propuštěných z trestnice Valdice, z{ležitosti propouštění a před{ní 

do donucovací pracovny.        1949 

Písemnosti k trestné činnosti a výkonu trestu F. Šmidrkala z Železnice. 1949 

inv. č. 708, sign. 124, kart. 113. 

 

Zařazov{ní do pracovních t{borů a TNP.     1949-1950 

inv. č. 757, sign. 246, kart. 119. 

 

Zařazov{ní do TNP.        1951 

inv. č. 1024, sign. 256, kart. 238. 

 

Začleňov{ní amnestovaných vězňů do pr{ce.     1955 

inv. č. 1589, sign. Prac/16, kart. 373. 

 

f. Sbor vězeňské str{že věznice okresního soudu Jičín, nezpracov{no  

Kniha rozkazů.         1950-1951 

Presidi{lní deník          1951-1953 

 

f. Archiv města Nov{ Paka 

Vybudov{ní kamen ve věznici.       1850 

inv. č. 863, sign. IV/9/1, kart. 103. 

 

Informace o převozu doživotně odsouzeného J. Wendlera do Kartouz. 1877 

Zpr{va o stavu věznice okresního soudu v Nové Pace.   1886 

Korespondence ohledně zařazení V. Ham{čka do k{znice.   1886 

inv. č. 1215, sign. IX/30/38, kart. 180. 

 

Evidence osob umístěných v k{rných pracovních t{borech.   1939 

inv. č. 1726, sign. XIII/146, kart. 203. 

 

Ž{dost občanů umístěných v pracovních t{borech o poskytnutí příspěvku na výživu. 

1944 

inv. č. 1873, sign. XIII/293, kart. 205. 

 

f. Okresní soud Nov{ Paka 

Protokoly vyšetřovanců.        1885-1898 

inv. č. 138, 139, č. knihy 138, 139. 
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Vězeňský protokol.         1896-1898 

inv. č. 140, č. knihy 140. 

 

f. Okresní úřad Nov{ Paka 

Účty za věznění a výslechy vězňů.      1855-1863 

inv. č. 33, sign. 1/7/17, 1/7/18, kart. 6, 7. 

 

f. Městský n{rodní výbor Sobotka 

Pracovní t{bory v Jičíně a Sobotce – přidělov{ní internovaných na pr{ci, seznamy 

internovaných, vyúčtov{ní za pracovní síly výplatní listiny, pojistné. 1945-1942 

inv. č. 104, sign. 35aN, kart. 14. 

 

Zařazov{ní do pracovních t{borů TNP.      1945-1950 

inv. č. 154, sign. 78, kart. 31. 
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St{tní okresní archiv N{chod 

 

f. Okresní soud Jaroměř 

Z{ležitosti provozu věznice okresního soudu a výkonu trestu.  1859 

inv. č. 524, sign. E, kart. 501. 

 

f. Sbor vězeňské str{že věznice okresního soudu Jaroměř, nezpracov{no 

Podací protokol         1950-1953 

Přehled cen polévkových konzerv dodaných do věznice v Jaroměři 1951 

 

f. Městský n{rodní výbor Jaroměř 

Jedn{ní o přiděl{v{ní bytu amnestovaným vězňům.    1990 

inv. č. 989, kart. 118. 

 

f. Archiv města Nové Město n. Metují 

Pl{ny, rozpočet a účty za stavební pr{ce a opravy v šatlavě a její přestavba na věznici 

okresního soudu.         1826-1852 

Z{ležitosti služebních bytů nad šatlavou.     1837-1851 

Popis městské šatlavy.        1837 

Protokol o stížnosti V{clava Housera, kterému ve městském vězení týrali syna 

Matěje podezřelého z kr{deže.       1839 

Jedn{ní k dod{ní palivového dřeva do šatlavy.    1840-1849 

Zpr{va o útěku vězně ze šatlavy.       1841 

inv. č. 643, sign 11, kart. 13. 

 

f. Okresní soud Nové Město n. Metují 

Vězeňské protokoly.        1854-1899 

kniha č. 232 a, 232b, 233. 

 

Protokoly o pravidelných týdenních kontrol{ch věznice.   1878-1896. 

Úřední korespondence ke stavbě parního dezinfik{toru ve vězení.  1892-1896 

Protokoly o pravidelných týdenních kontrol{ch věznice.    1896-1897 

inv. č. 406, kart. 424. 

 

f. Archiv města Police n. Metují 

Pl{ny na stavbu dvou cel v budově radnice.     1842 

pl{ny č. 11, 12. 

 

f. Městský n{rodní výbor Police n. Metují 

Korespondence Ústředí veřejných prací ohledně adres ubytovacích t{borových 

zařízení.          1945 

Korespondence k vybavení internovaných šatstvem.    1945 
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Úřední z{znam o převzetí internačního t{bora.     1945 

Korespondence k propouštění internovaných osob.    1945-1946 

Nařízení a instrukce – zach{zení s internovanými osobami, stravov{ní, označov{ní 

internovaných, likvidace internačních středisek    1945-1946 

Zaměstn{v{ní internovaných.       1946 

inv. č. 955, sign. 97, kart. 41. 

 

f. Sbor vězeňské str{že věznice okresního soudu Police n. Metují, nezpracov{no  

Podací protokoly.         1950-1953 

Index k podacímu protokolu        1951-1953 

Pracovní pl{n okresního útvaru výkonu vazby v Polici n. Metují na IV. čtvrtletí 1953. 

1953 

Výzva k meziútvarové soutěži o nejlepší útvar n{pravných zařízení. 1953 

Zpr{va o průběhu soutěže ve východočeském kraji.    1953 
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St{tní okresní archiv Pardubice 

 

f. Okresní soud Holice 

Protokol trestanců.        1850-1856 

inv. č. 7, kn. č. 7. 

 

Rejstříky trestanců.        1877-1897 

inv. č. 183, 184, kn. č. 183, 184. 

 

Protokoly o prohlídk{ch věznice, stížnosti vězňů, n{klady na provoz věznice, 

invent{ře věznice, n{klady na zdravotní péči, pokuty.   1879-1897 

Vězeňský protokol.         1883-1884 

Jedn{ní o koupi nebo zapůjčení dezinfekčního přístroje pro potřeby věznice a města.

           1888-1890 

sign. E, fasc. 615, 616. 

 

Protokol vyšetřovanců.        1881 

inv. č. 182, kn. č. 182. 

 

Seznam trestanců a vyšetřovanců.      1913 

inv. č. 822a.  

 

f. Okresní soud Pardubice 1850 -1949 

Vězeňské protokoly – vyšetřovanci.      1921-1941 

inv. č. 1-3. 

 

Vězeňské protokoly – trestanci.        1922-1945 

inv. č. 4-6. 

 

Vězeňské protokoly úředního soudu.      1939-1945 

inv. č. 7, 8. 

 

Vězeňské protokoly soudních vyšetřovanců.     1944-1950 

inv. č. 9, 10. 

 

Vězeňský protokol administrativních a důchodkových vyšetřovanců. 1945-1950 

inv. č. 11. 

 

Jmenný rejstřík k protokolům vyšetřovanců, trestanců, administrativních 

a důchodkových vězňů, vězňů úředního soudu a Německé krimin{lní policie, 

zajišťovací vazba.        1941-1945 

inv. č. 12. 
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Knihy vězňů Krajského velitelství StB.      1949-1953 

inv. č. 13-14. 

 

f. Okresní úřad Pardubice 

Jedn{ní o stavbě ústavní školy, domu pro zřízence, úřednického domu a domku 

šaf{ře ve vychovatelně v Opatovicích n. Labem a stavební pl{ny.  1923-1925 

Projektov{ dokumentace rekonstrukce vodovodu a další adaptační pr{ce 

ve vychovatelně v Opatovicích n. Labem.     1928-1933 

Zařazov{ní do vychovatelny.       1932-1937 

Informační let{k o zemské vychovatelně v Kr{lík{ch.    bez data 

Nevyplněný formul{ř k přijetí do péče zemské vychovatelny v Kr{lík{ch.  

 bez data 

inv. č. 784, sign. III/7c-8b, kart. 595. 

 

Ž{dosti o přijetí na místo dozorce v zemské donucovací pracovně.  1937 

Dod{v{ní a propouštění z donucovací pracovny.    1940-1942 

Směrnice a nařízení k likvidaci internačních, sběrných a pracovních středisek. 

 1946 

Úprava úředních hodin v zemské donucovací pracovně.   1946 

Před{ní vězňů ze zrušeného k{rného pracovního t{bora do věznice okresního soudu.

           1947 

inv. č. 795, sign. III/8a-9, kart. 1053. 

 

Propouštění z k{rných pracovních t{borů.     1937-1944 

inv. č. 800, sign. VIII/7ch 1-7 1, kart. 1398. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Pardubice 1945-1949 

Internovaní zajatci.        1945 

Seznamy internovaných v donucovací pracovně.    1945 

Osobní karty propuštěných z TNP.      1946 

inv. č. 104, sign. III/8, kart. 110. 

 

Jmenný seznam vězňů – kniha bezpečnostního referenta.   1945-1947 

inv. č. 44, kn. č. 33. 

 

Seznam internovaných osob přidělených na pr{ci.    1947 

inv. č. 94, sign. III/5e, kart. 64.  

 

f. Místní n{rodní výbor Pardubice 

Ř{dy a směrnice pro pracovní, internační a sběrné t{bory.   1945-1946 

Hospodaření t{bora místního n{rodního výboru.    1945-1946 

Směrnice k propuštění z t{bora.       1945-1946 
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Z{ležitosti dozoru a bezpečnosti t{bora místního n{rodního výboru. 1946 

Zdravotní služba v t{boře místního n{rodního výboru.   1946 

inv. č. 98, sign. M 900, kart. 30. 

 

Zařazov{ní do TNP, kartotéka osob určených k zařazení do TNP.  1949 

inv. č. 15, kart. 105. 

 

f. Jednotný n{rodní výbor Pardubice 

Zařazov{ní do TNP.        1949-1951 

inv. č. 166, sign. 256, kart. 168, 169. 

 

f. Okresní soud Přelouč, dodatky 

Knihy trestanců.        1938-1951 

inv. č. D 1, D2. 

 

Jmenný rejstřík vyšetřovanců.       1941-1951 

inv. č. D 3. 

 

Vězeňské protokoly – vyšetřovanci.      1938-1951 

inv. č. D 4, D 5. 

 

f. Městský n{rodní výbor Přelouč 

Zařazov{ní a propuštění z TNP.       1949 

inv. č. 347, ev. j. Kt 7, ukl. č. 229. 
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St{tní okresní archiv Rychnov n. Kněžnou 

 

f. Okresního soudu Kostelec n. Orlicí 

Index k protokolu.          1850-1854 

inv. č. 12, č. knihy 12. 

 

Protokol trestanců.         1852-1854 

inv. č. 11, č. knihy 11. 

 

f. Okresní soud Opočno 

Vězeňský protokol.         1892-1897 

inv. č. 162, č. knihy 162. 

 

f. Archiv města Opočno 

Korespondence ke stavbě věznice.       1841-1848 

inv. č. 494, sign. I/47, kart. 49. 

 

Jmenný seznam vězňů.        1921 

Přehled osob ve vazbě.        1942 

inv. č. 944, sign. IV/42, kart. 75. 

 

f. Okresní soud Rokytnice v Orlických hor{ch 

Vězeňské protokoly.         1929-1941 

inv. č. 207, 209, kniha č. 207, 209. 

 

Jmenný seznam k vězeňskému protokolu.     1930-1938 

inv. č. 210, č. knihy 210. 

 

Kniha vězňů.           1934-1937 

inv. č. 208, č. knihy 208. 

 

f. Okresní soud Rychnov n. Kněžnou 

Jmenný rejstřík trestanců okresního soudu.     1850-1949 

inv. č. 73, č. knihy 73. 

 

f. Archiv města Rychnov n. Kněžnou 

Stavba věznice ve staré radnici, rozpočet, pl{ny.    1850-1857 

inv. č. 437, sign. 3/23, kart. 107. 
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St{tní okresní archiv Svitavy v Litomyšli 

 

f. Okresní n{rodní výbor Litomyšl 

Ž{dost o propuštění L. Capouškové z internačního t{bora.   1945 

inv. č. 217, kart. 19/3. 

 

Vyhl{ška ke střežení vězňů zapůjčených na zemědělskou pr{ci.  1945 

Zpr{va o útěku pěti vězňů z věznice okresního soudu v Litomyšli a o manifestaci 

nespokojených občanů, kterou útěk vyvolal.     1945 

inv. č. 220, kart. 19/6. 

 

Zpr{va o útěku vězně z Ostrova n. Ohří.     1953 

inv. č. 578, kart. 150/7. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Moravsk{ Třebov{ 

Ž{dosti o propuštění z internačního t{bora.     1945 

Vyhl{šky – nasazení internovaných osob v řepné kampani, o zřizov{ní t{borů 

ochranné vazby, uvolnění internovaných osob pro nakl{d{ní a vykl{d{ní vagónů.

           1945 

Zpr{va o sebevraždě J. Korsitzké v internačním t{boře Březov{.  1945 

Směrnice pro soudní věznice a trestní ústavy, v nichž jsou umístěny v policejní vazbě 

osoby zajištěné jako Němci a kolaboranti.     1945 

Dom{cí ř{d pro internační t{bory.      1945 

Zpr{vy o útěku a zatčení doživotně odsouzeného Lorenze Savela z trestnice Mírov.

           1945 

inv. č.173, kart. 98. 

 

Ž{dosti o propuštění z internačního t{bora.     1945 

inv. č. 173, kart. 99. 

 

Ž{dosti o propuštění z internačního t{bora.     1945 

Hl{šení o útěku H. Kalouse z internačního t{bora.    1945 

inv. č. 173, kart. 100. 

 

Korespondence k využití budov bývalé t{borové porodnice v Dětřichově. 

1946 

inv. č. 234, kart. 251. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Moravsk{ Třebov{ 

Zařazov{ní do TNP.          1949-1952 

inv. č. 406, kart. č. 521, 522, 523, 524. 
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Výpověď Marie Chomisz{kové o t{borové porodnice Dětřichov.  1958 

inv. č. 411, kart. 525. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Svitavy 

Stravov{ní vězňů v soudní budově a ve staré radnici.    1943-1945 

inv. č. 56, kart. 16/5 

 

Zaměstnanecké průkazky dozorců sběrného t{bora    1945 

Jmenné seznamy t{borové str{že.      1945 

Zařazov{ní do sběrného t{bora.       1945 

Dom{cí ř{d pro sběrné t{bory.       1945 

T{borový ř{d.         1945 

N{vrh na uspíšení vyklízení německých bytů.     1945 

Jmenné seznamy t{bora č. V, Barthel a Pirschl.     1945 

N{vrh administrativního vedení t{bora Spr{vní komise ve Svitav{ch.  1945 

Hl{šení o zabavení věcí osob internovaných v t{boře č. V.    1945-1946 

Protokol kontroly t{borů.        1945 

Seznamy a stav zaměstnanců spr{vy t{bora a další person{lní z{ležitosti.  

           1945 

Invent{ř t{bora č. V.        1946 

inv. č. 55, kart. 16/4. 
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St{tní okresní archiv Trutnov 

 

f. Okresní soud Hostinné 

Projekt na stavbu věznice a domku mostní v{hy na dvoře.   1874 

Pl{n věznice.          1926 

sign. II 14/6. 

 

f. Archiv města Trutnov, nezpracov{no 

Jedn{ní ke stavbě nové věznice v Trutnově – pl{ny, rozpočty.  1797-1800 

 

f. Okresní n{rodní výbor Trutnov  

Oběžníky k z{pisům úmrtí a narození ve sběrných t{borech.  1945 

sign. VII 1/32, kart. 264. 

 

Jedn{ní o uvolnění prostor využívaných věznicí v prostor{ch tov{rny AEG 

v Trutnově, pracovní nasazení internovaných osob, jmenný seznam. 1945 

sign 1/15, kart. 106. 

 

Příkaz k dod{ní palivového dříví do sběrného t{bora v Hořejším Starém Městě. 

           1945 

Příkaz pro Místní spr{vní komisi v Maršově IV. a Žacléři aby převzala do spr{vy 

alespoň jednu celu bývalé soudní věznice.     1945 

sign. VIII 20/50, kart. 289. 

 

P{tr{ní po sovětských občanech internovaných v t{borech a věznicích. 1945 

sign. III 1/72, kart. 106. 

 

Výpovědi dozorců k zach{zení s vězni ve věznici Úpice.   1945 

sign. III. 26/62, kart.212. 

 

Zpr{va o poměrech ve věznici v Úpici a výpověď k L. Pokorné k témuž. 

                    1945-1946 

sign. III. 21/27, kart.183. 

 

Zpr{va o týr{ní vězňů ve věznici v Úpici, vyšetřov{ní poměrů, výpověď A. Koci{na. 

1945-1946 

sign. III. 21/40, kart.183. 

 

Přejím{ní politických vězňů do vazby okresního soudu v Maršově. 1945 

Týdenní seznam politických vězňů ve věznici v Maršově, zaměstn{v{ní. 1945 

Zpr{va o zřízení cely pro potřeby místní spr{vní komise v Maršově. 1946 

Vyj{dření ke stavu věznice v Maršově.      1946 
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Z{vady z{vodní str{že na Tmavém dole ve Rtyni, kde pracovali trestanci z věznic 

Kartouzy a Mírov.         1947 

sign. III 2/95, kart. 109. 

 

Přidělov{ní sil ze sběrného t{bora Hořejší Staré Město na pr{ci.  1945 

Dokumenty vzniklé z činnosti sběrného t{bora Mladé Buky – dodací listy, 

z{sobov{ní, listy příjmů a výdajů.       1946-1947 

kart. 104. 

 

Ž{dost o propuštění osob z vazby internačního t{bora v Trutnově.  1946 

sign 21/92, kart. 183. 

 

Ž{dost o vyjmutí šesti domků č. p. 82, 84, 85, 87, 92 na středním předměstí 

v Trutnově z přídělového řízení kvůli stavbě nové věznice.   1946  

Ž{dosti o zajištění konfiskovaného majetku pro přístavbu věznice v Trutnově.  

1947 

sign X 7a/399, kart. 296. 

 

Zařazov{ní a propuštění osob do internačních t{borů, jmenný seznam osob 

umístěných do nouzového ubytov{ní internačního t{bora v Mladých Buk{ch. 

1946 

Jmenný seznam osob dodaných do internačního t{bora Mladé Buky. 1946 

Týdenní hl{šení o stavu osazenstva v internačním t{boře Mladé Buky. 1946-1947  

Hl{šení o chodu zdravotní služby v internačním t{boře Mladé Buky. 1946-1947 

sign. III/1, kart. 106. 

 

Jedn{ní o přidělení dvou psacích strojů ze zlikvidovaného sběrného t{bora v Malých 

Buk{ch pro potřeby Podkrkonošského konzumu.    1947 

sign. I. 23/29, kart. 91. 

   

Výkon administrativních trestů v trutnovské věznici.    1948 

sign 21a/19, kart. 183. 

 

Z{ležitosti provozu věznice Žacléř.      1949-1950. 

Jedn{ní k získ{ní domu č. p. 87/8 v Žacléři pro zřízení věznice.  1950 

sign. 717, kart. 103. 

 

Z{kaz vykon{vat velikonoční bohoslužby a zpovědi v pracovních t{borech 

a věznicích v obvodu okresního n{rodního výboru Hradec Kr{lové. 1950 

sign. 370, kart. 78. 

 

Rozhodnutí o realizaci trestů po zrušení věznice Trutnov.   1954 

sign 0.76, kart. 18 
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Pl{ny budovy věznice Žacléř č. p. 10.      bez data 

sign. III  21/27, kart. 183 

 

Okresní soud a věznice v Žacléři, přízemí a sklepy, 1:100.   bez data 

Okresní soud a věznice v Žacléři, I. patro, 1:100.    bez data 

Okresní soud a věznice v Žacléři, půda, 1:100.     bez data 

Okresní soud a věznice v Žacléři, pohled ze strany, 1:100.   bez data 

Okresní soud a věznice v Žacléři, řez a dvorní pohled, 1:100.  bez data 

Věznice Okresního soudu, čelní pohled, 1:100.     bez data 

sign. 717.1 IX, kart. 68a. 

 

f. Okresní soud Úpice 

Usnesení městské rady o nevhodnosti staré radnice č. p. 30 k umístění okresního 

soudu a věznice, popis budovy, finanční n{ročnost adaptace, jedn{ní o výkupu 

vhodných pozemků, stavba nové budovy okresního soudu a věznice. 1910-1931 

sign. IV A/3. 

 

f. Okresní úřad Vrchlabí 

Místnost pro hnance ve věznici ve Vrchlabí.     1933-1936. 

Zpr{va o zdravotní z{vadnosti věznice ve Vrchlabí    1934 

Jedn{ní o zah{jení úpravy věznice ve Vrchlabí.    1938 

sign. 205/1, 2, kart. 146. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Vrchlabí, nezpracov{no 

Korespondence k provozu justičního statku Javorník.    1945-1951 
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St{tní okresní archiv Ústí n. Orlicí 

 

f. Okresní n{rodní výbor Ústí n. Orlicí 

Jedn{ní o odeps{ní účtů za pr{ci internovaných Němců na odstraňov{ní v{lečných 

škod.           1945 

inv. č. 393, sign. II/4ch - 12, kart. 31. 

 

Informace o tom, že některé místní n{rodní výbory a tov{rny si zřídily vlastní 

internační t{bory pro Němce a kolaboranty a nařízení k okamžité likvidaci těchto 

t{borů a před{ní těchto osob i s doklady do t{borů okresních n{rodních výborů.

           1945 

Nařízení k okamžitému zařazení Němců a Maďarů do pracovního procesu a jejich 

soustředění v t{borech.        1945 

inv. č. 887, sign. VIII/18-3, kart. 83. 

 

Nařízení ke zřízení sběrných středisek pro německé zajatce čs. n{rodnosti 

propuštěné spojeneckými vojsky a nařízení k propuštění těch, kteří byli včleněni do 

německé či maďarské arm{dy n{silím.      1945 

Nařízení k okamžitému vytvoření seznamu osob sovětské n{rodnosti internovaných 

v t{borech a věznicích a k propuštění osob německé n{rodnosti přidělených na pr{ci 

podle dekretu prezidenta republiky č. 71/1945 Sb.    1945 

inv. č. 893, sign. VIII/18-12, kart. 83. 

 

Jedn{ní ke jmenov{ní velitele internačního t{bora Česk{ Třebov{-Parník. 

1945 

Písemnosti k přijím{ní a propouštění zaměstnanců internačního t{bora.   1945-1946 

inv. č. 911, sign. VIII/18-57, kart. 84. 

 

Převzetí internačního střediska Česk{ Třebov{-Parník, účetní materi{ly, stížnosti, 

zdravotní z{ležitosti, stravov{ní, pracovní nasazení.    1945-1946 

inv. č. 926, sign. VIII/18-55, kart. 88. 

 

Dom{cí ř{dy internačních, pracovních a sběrných t{borů.   1945 

Nařízení – z{kaz umisťov{ní osob mladších 14 let do internačních t{borů, povinnost 

hl{sit matrik{m všechna narození a úmrtí v internačních t{borech, nedostatečné 

vybavení Němců v internačních t{borech, stravov{ní, propouštění, pracovní úleva 

o v{nočních sv{tcích, pokyny k odstranění z{vad v internačních t{borech, pomoc 

nedostatečně vybaveným Němcům z Fondu n{rodní obnovy, dozor nad str{žními 

oddíly v internačních střediscích, hospodaření v internačních střediscích, evidenci 

v internačních střediscích, znemožnění útěků internovaných osob, využív{ní 

internovaných osob k vykl{dce uhlí, překl{d{ní internovaných osob, v{leční zajatci 

v internačních t{borech, zřízení odsuvného střediska Němců v Kerharticích, 

přidělov{ní německých lékařů do t{borů, stejnokroj str{žců sběrných středisek, 
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likvidace sběrných středisek, z{kaz volného pohybu internovaným Němcům. 

           1945-1946 

Služební ř{d pro dozorce a dozorkyně internačních středisek.  1946 

Směrnice pro spr{vu a hospodaření v internačních střediscích.  1946 

Z{pis z jedn{ní o převzetí internačního t{bora v České Třebové.  1946 

Informace o odesl{ní 111 Němců z donucovací pracovny v Pardubicích 

do internačního t{bora v Ústí n. Orlicí.      1946 

Seznamy internovaných zaslané obcím za účelem evidence.   1946 

Směrnice pro likvidaci sběrných středisek.     1946 

Seznam krajských internačních středisek.     1946 

Seznam osob stravovaných v internačním středisku Ústí n. Orlicí.  1946 

Oběžník k paušalizaci n{hrad za přesčasové hodiny dozorců a odměny 

pro administrativní síly.        1946 

Hl{šení o přistižení internovaných Němců při cestě na pr{ci bez dozoru. 1946 

Z{pis o vyřazení oděvních souč{stek sběrného střediska.   1947 

Seznam zaměstnanců střediska Parník.      1947 

Z{kaz prodeje předmětů ze sběrných středisek.    1948 

Směrnice pro zdravotní službu ve sběrných t{borech.    bez data 

inv. č. 908, sign. VIII/18-33, kart. 84. 

 

Korespondence ke zdravotním z{ležitostem internačních středisek. 1946 

inv. č. 929, sign. VIII/18-59, kart. 88. 

 

Jedn{ní k převzetí účetní agendy sběrného střediska Lanškroun okresním n{rodním 

výborem.          1946 

inv. č. 897, sign. VIII/18-16, kart. 83. 

 

Jmenov{ní nového velitele internačního t{bora.    1946  

inv. č. 903, sign. VIII/18-28, kart. 84. 

 

Z{ležitosti vyúčtov{ní a likvidace sběrného t{bora Lanškroun.  1946-1947 

inv. č. 930, sign. VIII/18 - 60, kart. 88. 

 

Nařízení ke zřízení sběrných středisek pro přest{rlé, osamělé a pr{ce neschopné 

osoby německé n{rodnosti.       1948 

Zpr{vy místních n{rodních výborů o přest{rlých a opuštěných Němcích. 1948 

inv. č. 895, sign. VIII/18-14, kart. 83. 

 

Prozatímní pokyny MV k z{konu o TNP.     1948 

Prozatímní ústavní, k{zeňský a výchovný ř{d pro TNP.   1948 

Informace o zrušení donucovací pracovny v Ruzyni.    1949 

Informační sdělení pro podniky, které zaměstn{vají chovance TNP. 1949 
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Sbírka oběžníků – odběrní list pro textil a obuv pro příslušníky TNP a jejich rodiny.

           1949 

Nařízení – zařazov{ní osob odsouzených podle retribučního dekretu do pracovního 

procesu po jejich propuštění, zařazov{ní osob do TNP, úvěrov{ní jízdného 

při dopravě osob do TNP, před{v{ní osob zadržených při pokusu o ileg{lní útěk do 

ciziny do TNP, dod{v{ní osob odsouzených v trestně administrativním řízení do 

TNP, propustky a n{vštěvy rodinných příslušníků osob{m zařazeným do TNP, 

povolov{ní osob v TNP k vojenské službě, zajištění výživného pro rodinné 

příslušníky osob zařazených do TNP, reorganizace TNP, kontrola provedení 

rozhodnutí komise pro zařazov{ní osob do TNP.    1948-1950 

Dodatky prozatímního ústavního ř{du TNP.     1950 

Směrnice k prov{dění z{kona o TNP.      1950 

Nevyplněný zpravodajský formul{ř.      bez data 

Nevyplněný „Protokol TNP“.       bez data 

Nevyplněný „Příkaz k dod{ní do t{bora“.     bez data 

inv. č. 1138, sign. 246, kart. 114. 

 

f. Okresní úřad Vysoké Mýto 

Oběžník k výši n{kladů na jednoho příslušníka pracovních útvarů. 1938 

Povol{vací listy do pracovních t{borů, seznamy osobo určených k zařazení 

do pracovních t{borů, ž{dosti o propuštění a osvědčení o propuštění z pracovních 

t{borů, ž{dosti o prošetření osob, které nenastoupily do pracovních t{borů.  

           1938-1939 

Nařízení o ochraně pravěkých a historických pam{tek při pracích prov{děných 

pracovními útvary.         1939 

Pokyny pro výkon příležitostných prací pracovními útvary.   bez data 

sign. VIII, kart. 267. 

 

Písemnosti k propuštění a zařazov{ní osob do pracovních t{borů, donucovacích 

pracoven a vychovatelen.        1941-1942 

Vyšetřov{ní osob navržených na zařazení do k{rného t{bora.  1942 

Rozhodnutí o zřízení oblastního pracovního t{bora v Pardubicích.  1949 

sign. VIII, kart. 108. 

 

f. Okresní n{rodní výbor Žamberk 

Ž{dost o zřízení internačního t{bora v Kr{lík{ch pro pracující německý dorost, 

ve kterém bude umístěno 50 chlapců nebo děvčat.    1946 

inv. č. 513, sign. VIII/7h, kart. 72. 

 

Prozatímní pokyny k prov{dění z{kona o TNP.    1948 

Přehled komisí pro zařazov{ní osob do TNP.     1949 

Výměry k zařazení do TNP.       1949 

inv. č. 700, sign. 246, kart. 98. 
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Zařazov{ní do TNP.        1950-1951 

inv. č. 859, sign. 256, kart. 130. 

 

Nařízení k úrazovému pojištění osob držených v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích.          bez data 

inv. č. 502, sign. VIII/5, kart. 72. 
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Dosud vyšl{ čísla časopisu jsou k dispozici na internetových str{nk{ch: 

 

http://www.ivvs.cz/?m=6&s=7&typ=sub 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/ke-stazeni-112/historicka-penologie-1224/ 
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