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Úvod 

 

Druhým dílem badatelské pomůcky mapující prameny, které se nějakým 

způsobem dotýkají vězeňství, se uzavírá dlouholetý projekt Kabinetu dokumentace 

a historie Vězeňské služby ČR. Na jeho počátku si bylo jen těžko možné představit 

dobu potřebnou k dokončení obou dílů této publikace. A při pohledu zpět je zřejmé, 

že se nejednalo o krátký časový úsek – s různou intenzitou práce probíhaly od roku 

2003 až do roku 2014. Snad tedy těchto dlouhých dvanáct let badatelského úsilí 

přispěje k usnadnění vzniku článků a studií zamřených právě na toto odvětví justice. 

Vše podstatné o důvodech vzniku celé myšlenky i zkoumaných pramenech 

a omezeních, jež má výsledná publikace, bylo řečeno v úvodu prvního dílu.1 

Proto jen ve stručnosti připomeňme několik základních informací o jejím vnitřním 

členění. Jedná se o abecedně a chronologicky řazený přehled rozdělený do  dvou 

hlavních částí. První se zabývá oblastí působnosti Moravského zemského archivu 

v Brně, druhá pak regionem, jenž spadá do péče Zemského archivu v Opavě. 

Stejně bylo postupováno i v podkapitolách přinášejících přehledy z jednotlivých 

Státních okresních archivů – archivní fondy jsou abecedně uspořádané a dále pak 

ještě vnitřně strukturované, opět chronologicky, byť někdy značné časové rozsahy 

dokumentů způsobily určité znepřehlednění. Jednotlivé položky pak přinášejí 

základní informace o tom, co dokumenty obsahují, jejich časový rozsah a podrobnou 

citaci. 

Stejně jako v první části je třeba připomenout, že se jedná o badatelskou 

pomůcku, jež si klade za cíl usnadnit archivní bádání zaměřené na historii vězeňství, 

a tudíž jsou uvedeny citační údaje tak, jak je přinášejí jednotlivé inventáře. 

Nebyla proto ujednocena terminologie podle požadavků současných pravidel.  

Kvůli větší srozumitelnosti této publikace došlo k rozepsání většiny běžně 

užívaných zkratek. Zachovány zůstaly pouze ty, které se v pramenech objevují 

nejčastěji: 

 

 NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

 TNP – tábor nucených prací 

 SNB – Sbor národní bezpečnosti 

 StB – Státní bezpečnost 

 SVS – Sbor uniformované vězeňské stráže 

 

Již v úvodu prvního dílu se objevilo poděkování. Ochota a odborná pomoc 

archivářů na Moravě a ve Slezsku si však zaslouží stejné uznání jako v případě jejich 

českých kolegů. Proto je nutné ocenit i jejich fundované připomínky a rady. 

Rovněž tak nelze zapomenout ani na podporu Akademie Vězeňské služby ČR, 

bez níž by publikace jen těžko vyšla v tištěné podobě, a nejen elektronicky, 

jak se zpočátku zdálo. 

                                                 
1 Ondřej HLADÍK, Přehled pramenů k dějinám vězeňství po roce 1850 I. – Státní okresní archivy v Čechách, 

příloha Historické penologie 2013, Praha 2013. 
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Moravský zemský archiv v Brně 
 

Státní okresní archiv Blansko 

 

f. Archiv města Blansko 

Výzva okresního soudce městu, aby byla postavena nová radnice s prostory 

pro okresní soud a věznici.       1883 

Trestní listy.       1930-1951 

inv. č. 298, kart. 30. 

 

f. Městský národní výbor Blansko 

Seznam věcí po Němcích, které byly uloženy na půdě radnice, věznice a hotelu Ježek.

       1945 

inv. č. 116, kart. 48. 

 

f. Archiv města Boskovice 

Žádost vdovy Anny Klevetové o doplatek za práci Jana Klevety na budově radnice 

a vězení.       1835 

inv. č. 508, kart. 4. 

 

Opravy budovy soudu a vězeňských cel.     1895-1929 

Rozpočet opravy cely č. 3 v budově okresního soudu.    1936 

inv. č. 572, kart. 115. 

 

f. Okresní úřad Boskovice 

Jednotlivé případy dodávání osob do donucovacích pracoven.  1929, 1935. 

sign. III/6, kart. 384, sign. III/7, kart. 390. 

 

Evidence vysokoškolských studentů popravených nebo vězněných v koncentračních 

táborech.       1945 

sign. IX, kart. č. 769. 

 

f. Internační střediska v okrese Boskovice 

Internační středisko Mladkov: 

Likvidace bývalého pracovně-výchovného tábora Mladkov.   1945 

Soupis sběrných táborů v okrese.       1945 

Domácí řád a směrnice pro internační středisko.    1945-1946 

Hmotné a personální vybavení tábora, Seznamy strážných a služební přísahy, 

úprava mzdových poměrů zaměstnanců.     1945-1946 

Předání velení internačního střediska L. Špačkovi, osobní doklady. 1946 

kart. 1. 

Kartotéky, jmenné seznamy a přehledy internovaných osob.  1945-1946 
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Hlášení o stavu internačního střediska, propouštění a předávání internovaných. 

           1945-1946 

Rejstřík k podacímu protokolu „důvěrné“.     1945-1946 

Pátrací oběžníky, seznam internovaných funkcionářů NSDAP, seznam odesílatelů 

balíčkům, přestupky strážných.       1945-1946 

Oběžníky a rozkazy Zemského národního výboru a Okresního národního výboru 

Boskovice.       1945-1946 

kart. 2. 

 

Převzetí internovaných do tábora, propouštění, úmrtí, protokoly o výsleších, 

záležitosti strážných, provoz tábora.       1945-1946 

kart. 3. 

 

Hospodářské záležitosti, směrnice, vybavení tábora.    1945-1946 

Statistické výkazy stravovaných.       1945-1946 

Denní jídelníčky a vyúčtování stravného.     1945-1946 

Plán tábora, kresba.       1946 

Likvidace internačních středisek.       1946-1949 

kart. 4. 

 

Internační středisko Hodonín: 

Zřízení internačního střediska, hlášení stavu internovaných, zrušení tábora, odsun.

       1946 

kart. 4. 

 

f. Okresní národní výbor Boskovice 

Směrnice pro TNP.         1948-1951 

Trestní spisy osob zařazených do TNP, abecedně řazené (A-L).  1950-1951 

inv. č. 35, kart. 321. 

 

f. Okresní soud Kunštát 

Písemnosti, které se vztahují k procesním záležitostem, přestupkům, zločinům, 

soudnímu řízení a věznění (vhodné spíš k problematice fungování okresních soudů 

než okresních věznic).        1851-1853 

inv. č. 414, sign. B, kart. 1-3. 

 

Hlášení stavů, přehledy vězňů – náklady na věznění, stravování, nařízení Vrchního 

zemského soudu a Zemského soudu v Brně k okresním věznicím, vyhlášení 

výběrového řízení na stravování a dodávání chleba do okresní věznice, výkazy cen 

potravin pro vězně.         1855-1897 

inv. č. 430, sign. E, kart. 96.  
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Zřízení vězeňských písáren na Mírově a v Mikulově.    1924  

Organizace soudnictví, věznice a trestní ústav – správa budov.   1939-1940 

Nařízení ministerstva spravedlnosti k dodávání vězňů do veřejných 

nemocnic,  povinnost nemocenských pojišťoven proplácet náklady za léčení vězňů.

           1940-1943 

Nařízení Presidia vrchního soudu v Brně k ochranné ústavní výchově 1943 

Prováděcí vyhláška k dekretu prezidenta republiky č. 112/1945 Sb. o správě soudních 

věznic a trestních ústavů.        1945 

        inv. č. 452, sign. 3, kart. 174. 

 

Zpráva o prohlídce soudu a věznice.      1926 

Osobní spis soudního zřízence Inocence Sýkory, který se mimo jiné staral o soudní 

věznici.          1929-1943 

Výkazy o stavu zaměstnanců okresního soudu a stavu vězňů.  1947-1948 

inv. č. 452, sign. 4., kart. 174. 
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Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě 

 

f. Okresní národní výbor Brno-venkov 

Přehled pracovně nasazených internovaných osob.    1946 

Směrnice ministerstva vnitra a národních výborů k provozu internačních středisek.  

1946 

Přehled stavů internačních středisek v obvodu Brno-venkov.  1949 

inv. č. 286, kart. 166. 

 

Zajatecký tábor Kuřim: 

Předávací lístky a jmenný seznam válečných zajatců.    1946 

 

Zajatecký tábor Slatina: 

Předávací lístky válečných zajatců.      1946 

Směrnice o úlevách pro některé osoby Německé národnosti.   1946 

 

Zajatecký tábor Jundrov: 

Předávací lístky válečných zajatců a jmenný seznam osob předaných Okresnímu 

národnímu výboru Brno-venkov       1946  

inv. č. 287, kart. 166. 

 

Jmenný seznam Němců internovaných a propuštěných z okresní soudní věznice 

Ivančice.          1946 

inv. č. 288, kart. 166. 

 

Internační středisko Želešice: 

Podací protokol.         1945-1946 

Žádosti o propuštění a projednávání jednotlivých případů.   1945-1946 

Knihy výkazu stavů internačního střediska.     1945-1946 

Kniha přidělovaných na práci podle zaměstnavatelů.    1946 

Evidenční listy internovaných, jmenné seznamy stravovaných, výkazy stravování, 

odhlášky ze zásobování, další záležitosti týkající se stravování a zásobování. 

           1946 

Informace o útěcích internovaných.      1946 

Pátrání v internačních střediscích po osobách, které se za války provinily (účastníci 

lidické tragédie, mírovští dozorci, příslušníci SS Brno).   1946 

Záležitosti zaměstnávání internovaných.     1946 

Jmenné seznamy internovaných.       1946 

Služební záležitosti příslušníků strážního oddílu internačního střediska. 1946 

Seznam počtu lůžek internačního střediska.     bez data 

Neidentifikovaná kresba tužkou – břeclavský zámek.    bez data 

inv. č. 289, kart. 167. 
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Kartotéky.          1945-1946 

inv. č. 289, kart. 168-171. 

 

Přidělovací výměry  do internačního střediska.     1946 

Účetní záležitosti.         1946 

Služební záležitosti strážných.       1946-1948 

inv. č. 290, kart. 172. 

 

Úřední zpráva o likvidaci internačních středisek v okrese Brno-venkov. 1946 

inv. č. 291, kart. 172. 

 

Účetní záležitosti internačního střediska Rosice – přehled pracovních míst a odměn 

internovaných, vymáhání dlužných částek za práci internovaných apod. 1945-1946 

Zaměstnávání internovaných a vyúčtování pracovních hodin internačního střediska 

Želešice, vymáhání dlužných částek.      1946-1947 

Informace Zemského národního výboru Brno o chystané likvidaci středisek 

Šlapanice, Želešice, Rosice, Moravany, Dolní Kounice, Ivančice.  1947  

Závěrečné účtování internačních středisek Ivančice, Dolní Kounice, Šlapanice, 

Zastávka u Brna, Želešice, Moravany.      1947 

inv. č. 290, kart. 172. 

 

Náhrady za německé pracovní síly z bývalých internačních středisek Želešice 

a Moravany – výkazy nedoplatků, seznamy dlužníků, vymáhání dluhů, exekuční 

příkazy.          1950-1951  

inv. č. 292, kart. 172.  

 

f. Okresní soud Ivančice 

Fascikly písemností, které se vztahují k procesním záležitostem, přestupkům, 

zločinům, soudnímu řízení a věznění (vhodné spíš k problematice fungování 

okresních soudů než okresních věznic).      1856-1897 

sign. E, inv. č. 539-557. 

 

Vězeňské protokoly.        1858-1897 

inv. č. 246-281. 

 

f. Archiv města Ivančice 

Stížnost okresního soudu na rozbití věznice vězněnými vojáky.  1867 

inv. č. 925, kart. 152. 

 

Seznam odsouzených a jejich trestů.      1874-895 

inv. č. 751, kart. 141. 
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Zlatá kniha II. – evidence trestaných a jejich trestů.    1891-1919 

inv. č. 274. 

 

f. Okresní soud Rosice 

Jmenný seznam k vězeňskému protokolu.     1935-1938 

1939-1948 

sign. T, inv. č. 168, 169. 

 

Vězeňský protokol.         1939-1940 

sign. T, inv. č. 167. 

 

f. Okresní národní výbor Rosice 

Přehled osob propuštěných z TNP.      1949-1951 

inv. č. 546, kart. 90. 

 

f. Archiv města Tišnov 

Personální údaje a popis Josefy Strakové z Tišnova vězněné v Brně. 1845 

inv. č. 178, kart. 1. 

 

f. Okresní soud Tišnov 

Jmenný seznam vězňů.      1930-1935, 1936-1945 

inv. č. 192, 193. 

 

Jmenný seznam vyšetřovanců.     1931-1935, 1936-1945 

inv. č. 190, 191. 

 

Kniha vězňů okresního úřadu.       1944 

inv. č. 189. 

 

Kniha vězňů.         1944-1945 

inv. č. 187. 

 

Kniha vyšetřovanců.        1946 

inv. č. 188. 

 

f. Okresní národní výbor Tišnov 

Jmenné seznamy osob v internačních táborech Předklášteří a Mezihoří. 1945 

inv. č. 100, kart. 80. 

 

Žádosti o propuštění z internačních táborů a odsunu.    1946 

Jmenný seznam válečných zajatců ze Sudet umístěných v Kuřimi a jejich předávací 

lístky.           1946 

inv. č. 101, kart. 80. 
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Zápisy z rady Okresního národního výboru: 

Informace předsedy okresního národního výboru o propuštění Němců mladších 

16 let z internačního tábora Mezihoří.      1945 

poř. č. 5, kart. 3. 

 

Informace o nutnosti zajistit svršky pro Němce v internačním táboře a o zřízení 

kárného pracovního tábora v Mezihoří.      1945 

poř. č. 13, kart. 3. 

 

Sdělení o převzetí internačního tábora v Mezihoří okresním národním výborem. 

1945 

poř. č. 31, kart. 3. 

 

Informace o projednání zrušení internačního tábora v Mezihoří.  1946 

poř. č. 36, kart.  3. 

 

Jednání s bývalou majitelkou vulkanizačního závodu v Tišnově Ptáčkovou 

o propuštění jejího manžela z TNP.      1950 

poř. č. 167, kart. 4. 

 

f. Okresní soudní věznice Tišnov 

Protokol vyšetřovanců.        1947-1948 

inv. č. 1, kart. 1. 

 

Podací protokol.         1950-1951 

inv. č. 5, kart. 1. 

 

Index k podacímu protokolu.       1951 

inv. č. 8, kart. 1. 

 

Rejstřík k protokolu vězňů.       1952-1954 

inv. č. 4, kart. 1. 

 

Podací protokol.         1952-1954 

inv. č. 7, kart. 1. 

 

Tajný podací protokol.        1952-1954 

inv. č. 6, kart. 1. 

 

Protokol obviněných a odsouzených.      1952-1954 

inv. č. 2, kart. 1. 
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Index k podacímu protokolu.       1952-1954 

inv. č. 9, kart. 1. 

 

Základní kniha odsouzených.       1954 

inv. č. 3, kart. 1. 

 

f. Okresní soud Židlochovice 

Rejstřík odpykaných trestů vězení.    1875-1878, 1894-1898 

inv. č. 235, 236. 

 

f. Okresní soudní věznice Židlochovice 

Evidence odpykaných trestů.       1932-1949 

inv. č. 1. 

 

Vězeňský protokol vyšetřovanců.      1941-1949 

inv. č. 2. 

 

Vězeňský protokol soudních trestanců.      1941-1949 

inv. č. 3. 

 

Vězeňský protokol administrativních a důchodkových trestanců.  1941-1949 

inv. č. 4. 

 

Protokol o trestech.         1949 

inv. č. 5. 

 

Podací protokol.         1949-1950 

bez inv. č. 

 

Protokol administrativních trestů.      1949-1952 

inv. č. 6. 

 

Protokol vyšetřovanců.        1949-1952 

inv. č. 7. 

 

Protokol trestanců.         1949-1952 

inv. č. 8. 

 

Index trestanců a vyšetřovanců.       1949-1952 

inv. č. 12. 

 

Index vyšetřovanců.        1949-1952 

inv. č. 13. 
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Index trestanců.         1949-1952 

inv. č. 14. 

 

Rejstřík vyšetřovanců policejní vazby.      1949-1955 

inv. č. 9. 

 

Protokol vyšetřovanců StB.       1950 

inv. č. 11. 

 

Podací protokol.         1950-1953 

inv. č. 16. 

 

Index podacího protokolu.       1950-1953 

inv. č. 17. 

 

Index ke knize vězňů.        1952-1953 

inv. č. 15. 

 

Kniha vězňů.         1952-1953 

inv. č. 10. 

 

f. Archiv města Židlochovice 

Směrnice pro starosty o poskytování příspěvku na výživu rodinných příslušníků 

osob přikázaným do výchovného pracovního tábora.     1943 

Projednávání jednotlivých případů.       1944 

inv. č. 308, kart. 55. 
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Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově 

 

f. Okresní národní výbor Břeclav 

Směrnice pro nakládání si internovanými Němci, pro správu a hospodaření 

v internačních, pracovních a sběrných střediscích.    1945 

Služební řád pro dozorce internačních, pracovních a sběrných táborů. 1945 

Jmenný seznam osob umístěných internačním táboře.   bez data 

inv. č. 549, kart. 126. 

 

f. Okresní národní výbor Břeclav 

Úprava pravidel používání policejních vězňů k veřejným pracovním úkonům. 

1945 

Směrnice a nařízení pro soudní věznice a trestní ústavy, v nichž jsou umístěny 

v policejní vazbě osoby zajištěné jako Němci a kolaboranti.   1945 

Nařízení k umístění osob zajištěných v policejní vazbě pro mimořádné lidové soudy 

ve vězeňských ústavech.        1945 

Hlášení SNB o poškození věznice      1945 

Záznam o předvedení Wilibalda Sandriesera po zabavení poznámek napsaných 

ve věznici Břeclav.         1946 

Stížnost na zacházení s československými státními příslušníky ve věznicích 

v Rakousku.          1947 

Vězeňský řád pro věznici národní bezpečnosti v Brně.   1947  

Záznam o sdělení přednosty okresního soudu v Břeclavi o dodání vězňů s trestem 

delším než jeden měsíc do věznice Brno.     1947 

Policejní věznice – úhrada nákladů vazby.     1948 

inv. č. 548, kart. 126. 

 

f. Okresní věznice Břeclav, nezpracováno 

Kniha vězňů v policejní vazbě       1945-1946 

Protokol trestanců.         1949 

Jednací protokol.         1949 

Kniha vězňů v policejní vazbě.       1949-1950 

Index k podacímu protokolu.       1950 

Podací protokoly.         1950-1953 

Kniha vězňů.         1952-1953 

Rejstřík k podacímu protokolu.       1953 

Žádosti o eskortování osob ve vazbě a seznamy osobních věcí eskortovaných, osobní 

spisy vězňů a samostatné přijímací listy.     1953 

 

f. Okresní věznice Hustopeče, nezpracováno 

Podací protokoly.         1949-1953 

Protokol trestanců         1950-1952 

Protokol obviněných a odsouzených.      1951-1953 
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Index k protokolu.         1952-1953 

Index obviněných a odsouzených.      1952-1953  

Osobní spisy vězňů, samostatné přijímací listy a zprávy o převzetí  1953 

 

f. Okresní věznice Mikulov, nezpracováno 

Protokoly vyšetřovanců.        1946-1952 

Protokol administrativních trestů.      1946-1949 

Indexy k podacímu protokolu.       1950-1952 

Podací protokoly.         1950-1953 

Základní kniha vězňů.        1952-1953 

Osobní spisy vězňů a samostatné přijímací listy.    1953 

 

f. Okresní národní výbor Mikulov 

Prozatímní ústavní, kázeňský a výchovný řád pro TNP, zákon o TNP – prozatímní 

pokyny, směrnice pro TNP, dodatky.      1948-1950 

Zpráva o zřízení TNP Valtice.       1949 

Nařízení ke zřízení TNP Brno, TNP Pardubice, TNP Valtice.   1949 

Záležitosti vybavení osob zařazených do TNP.     1949 

Seznam položek, které mají být uváděny při sestavování návrhu na zařazení do TNP.

           1949  

Přehled osob přicházejících v úvahu pro zařazení do TNP a předkládání návrhů 

zařazovací komisi č. 15 v Brně.       1949 

Záležitosti dopravy osob do TNP.      1949 

Úvěrová opatření pro pracovní a sběrná střediska a TNP   1949 

Záležitosti zajištění výživného rodinných příslušníku osob umístěných v TNP. 

1949 

Nedostatky při zařazování do TNP.      1949 

Zpráva o zrušení TNP Znojmo.       1949 

Záležitosti dodání do TNP bez příkazu národních výborů.   1949 

Rezoluce o častých útěcích politických vězňů z věznice Mušlov do Rakouska. 

1951 

Návrh na přidělení náhradního objektu pro věznici.    1951 

Zařazení práce neschopných osob do TNP.     1951 

Sdělení okresního národního výboru Mikulov pro velitelství tábora Vojna u Příbrami 

o výměře trestu 6 měsíců pro Oldřich Vránu.     1951 

inv. č. 526, kart. 292. 
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Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 

 

f. Oblastní sběrné středisko Bartoušov 

Evidenční lístky podle odsunů.       1946 

Policejní odhlášky a přihlášky ze zásobování.     1946 

Přepravní lístky odsunutých.       1946 

kart. 6. 

 

Služební kniha, evidenční kniha internovaných, podací protokol, korespondence 

s nadřízenými úřady, měsíční zprávy o stavu internačního střediska. 1946-1947 

kart. 1. 

 

Seznamy internovaných zařazených do odsunů (rozděleno podle odsunů).  

1946-1948 

Seznamy nasazených internovaných osob na práci v okresu Havlíčkův Brod. 

           bez data 

kart. 2. 

 

Kartotéka odsunutých O-Z.       bez data 

Evidenční lístky internovaných podle odsunů.     1946 

kart. 5. 

 

Kartotéka odsunutých A-N.       bez data 

kart. 4. 

 

Odsunové dotazníky, seznamy odsunutých dětí, seznamy osob ponechaných 

ve středisku Bedřichov, seznam internovaných s příbuznými v Německu, 

seznamy internovaných z obcí Pohled a Svobodín.    bez data 

kart. 3. 

 

f. Pracovní a sběrný tábor Bedřichov 

Knihy služeb, knihy denního stavu, evidenční kniha dopisů internovaných, 

kniha došlého zboží do kuchyně, kniha jídelních lístků, kniha vydaného zboží 

pro internované, podací protokol.      1945-1947 

kart. 1. 

 

Podací protokoly, oběžníky, směrnice, nařízení, pracovní příkazy pro internované, 

hospodářské záležitosti, korespondence nemocnice a další.   1946-1947 

kart. 2. 

 

Seznamy odeslaných na práci mimo tábor.     1946-1947 

Odsunové seznamy.        1946-1947 
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Zásobování tábora.         1947 

kart. 3. 

 

Seznamy internovaných pro odsun.      bez data 

kart. 4. 

 

Seznamy internovaných pro odsun.      bez data 

Plán tábora.          bez data 

kart. 5. 

 

f. Okresní soud Habry 

Popis věznice okresního soudu Habry.      1894 

inv. č. 44, sign. I 5-36, kart. 17. 

 

Vězeňské výkazy.         1929-1933 

inv. č. 676, kniha č. 225. 

 

Kniha vězňů.         1930-1936 

inv. č. 674, kniha č. 223. 

 

Kniha lékařských prohlídek vězňů.      1930-1942 

inv. č. 675, kniha č. 224. 

 

Vězeňský protokol.         1931-1948 

inv. č. 672, kniha č. 221. 

 

Kniha stravování vyšetřovanců a trestanců.     1931-1948 

inv. č. 673, kniha č. 222. 

 

f. Archiv města Havlíčkův Brod 

Žádost dozorce vězňů o zřízení služebního bytu ve věznici a jednání přidělení 

místnosti k tomuto účelu.        1790 

Jednání o opravě dřevěného stropu v bytě policejního sluhy Karla Hořínka 

ve věznici.          1831 

inv. č. 883, sign. B d/2(1-2), kart. 63. 

 

Jednání o zajištění stravování a topení pro vězně v hnanecké světnici. 1821-1825 

inv. č. 663, sign. B d/8/1-2, kart. 15. 

 

Jednání o přestavbě měšťanského pivovaru na věznici.   1834-1838 

inv. č. 846, sign. B g/b/1 (1-11), kart. 53. 
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f. Okresní soud Havlíčkův Brod 

Administrativní knihy vězeňské správy.     1885 

inv. č. 184, 185, kniha č. 184, 185. 

 

f. Okresní národní výbor Havlíčkův Brod – zápisy zasedání rady 

Zpráva o soustředění Němců v internačním táboře Bartoušov.    

3. schůze z 28. 6. 1945. 

 

Žádost o vyslání odborníka ministerstva národní obrany k posouzení objektů 

sloužících jako sběrné středisko pro Němce ve Štokách. 5. schůze z 26. 7. 1945. 

 

Rozhodnutí vyhovět žádosti místního národního výboru Výskytná o převzetí 

internačního tábora.      9. schůze z 30. 8. 1945. 

 

Zpráva o uvolnění internačního tábora Staré Hory.  17. schůze z 2. 11. 1945. 

 

Schválení žádosti internačního tábora Bartoušov o poskytnutí úvěru. 

19. schůze z 22. 11. 1945. 

 

Zajištění uhlí pro internační tábor.    23. schůze z 3. 1. 1946. 

 

Zpráva o žádosti zaměstnanců internačního tábora Bartoušov o úpravu platu. 

24. schůze z 10. 1. 1946. 

 

Přípis okresního národního výboru Jihlava o vyklizení a předání internačního tábora 

Staré Hory.        27. schůze ze 7. 2. 1946. 

 

Schválení pronájmu baráků pro internační tábor Bedřichov. 27. schůze ze 7. 2. 1946. 

 

Zpráva okresního národního výboru Jihlava o zrušení internačního tábora Staré 

Hory.         43. schůze z 18. 7. 1946. 

 

Resoluce proti zrušení sběrných středisek v okrese Havlíčkův Brod. 

71. schůze z 21. 3. 1947. 

 

Výnos zemského národního výboru k náhradám za přesčas v internačním táboře

         74. schůze z 10. 4. 1947. 

 

Návrh na paušalizaci přesčasů dozorců v internačním táboře.    

92. schůze z 16. 10. 1947. 
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f. Okresní národní výbor Havlíčkův Brod 

Měsíční hlášení o stavu sběrných táborů Bartoušov, Štoky, Bedřichov. 1946 

Zprávy o návštěvě sběrných středisek Štoky, Bedřichov, Bartoušov – denní stavy. 

1947 

inv. č. 197, sign. 8, kart. 47. 

 

Zařazování do TNP.        1949-1953 

inv. č. 321, sign. 246, kart. 152. 

inv. č. 451, sign. 256, kart. 199. 

 

f. Okresní soud Chotěboř 

Kniha vězňů.         1943-1948 

inv. č. 293, kniha č. 293 

 

Protokol vyšetřovanců.        1948-1951 

inv. č. 294, kniha č. 294. 

 

Protokol trestanců.         1949-1951 

inv. č. 295, kniha č. 295. 

 

f. Okresní národní výbor Chotěboř 

Zařazování do TNP.        1949-1950 

inv. č. 277, kart. 161. 

 

f. Okresní národní výbor Ledeč n. Sázavou 

Zákon o TNP č. 247/1948 Sb.       1948 

inv. č. 190, sign. 1, kart. 22. 

 

f. Okresní úřad Německý Brod – presidiálky 

Hlášení okresního úřadu o útěku Čeňka Havla z věznice v Německém Brodě. 

           1940 

inv. č. 764, kart. 28. 

 

f. Okresní soud Štoky 

Vězeňský zápisník.         1910-1927 

inv. č. 496, ev. j. 278. 

 

Index k vězeňskému zápisníku.       1910-1927 

inv. č. 497, evid. j. 279. 
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f. Archiv obce Štoky 

Korespondence okresního osudu a obecního úřadu Štoky ohledně data stavby 

věznice.          1937 

Nařízení okresního hejtmana v Jihlavě ke stravování vězňů.   1943 

inv. č. 200, sign. III.2.5.3, kniha č. 11. 

 

f. Sběrné středisko Štoky 

Sešity evidence Němců nasazených na práci.     1945 

Podací protokoly.         1945-1947 

kart.1. 

 

Odsunové seznamy.        1946 

kart. 5. 

 

Odsunové seznamy.        1946 

Jmenné seznamy internovaných.       bez data 

kart. 6. 

 

Korespondence s nadřízenými úřady.      1946-1948 

kart. 2, 3. 

 

Účetnictví tábora.         1947 

kart. 32. 

 

Zásobování tábora.         1947 

Odsunové dotazníky.        bez data 

kart. 4. 

 

Kartotéka sběrných táborů Štoky, Bartoušov, Bedřichov.   bez data 

kart. 7-14. 

 

Osobní doklady a úřední listiny zabavené odsouvaným.   bez data 

kart. 15-31. 
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Státní okresní archiv Hodonín 

 

f. Okresní národní výbor Hodonín 

Seznam osob dodaných do TNP.       1948-1950 

kniha inv. č. 64. 

 

Návrhy na zařazení do TNP, příkazy k zařazení, zprávy o zařazení a propouštění.

           1949-1951 

inv. č. 871,  kart. 564. 

 

f. Okresní úřad Kyjov 

Uprchlický tábor Svatobořice – stavba, vybavení.    1914-1920 

inv. č. 387, kart. 432. 

 

Evidence uprchlíků ze zabraného území v táboře.    1939 

inv. č. 1389, kart. 433. 

 

Zpráva o činnosti tábora, popis tábora, jmenné seznamy.   1942 

inv. č. 1388, kart. 433. 

 

f. Okresní národní výbor Kyjov 

Uprchlický a internační tábor Svatobořice – plánek, domácí řád, inventář. 1938-1942 

inv. č. 1698, kart. 821. 

 

Zajištění a likvidace internačního tábora Svatobořice.    1945 

inv. č. 1699, kart. 821. 

 

Seznamy internovaných ve Svatobořicích.     1945-1947 

inv. č. 1700, kart. 821. 

 

Hlášení o počtu internovaných pro okresní národní výbor.   1945-1947 

inv. č. 1701, kart. 821. 

 

Denní zprávy o stavu a zaměstnávání vězňů v táboře Svatobořice.  1945-1946 

inv. č. 1702, kart. 822. 

 

Internační tábor a starobinec pro Němce ve Svatobořicích – organizace, hospodářství, 

záležitosti chovanců.        1947-1950 

inv. č. 504, kart. 363. 

 

Zařazování do TNP.        1949-1952 

inv. č. 505, kart. 363. 
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f. Archiv města Strážnice 

Evidence osob propuštěných z vězení.      1816-1842 

inv. č. 1185, sign. F2/23, kart. 211. 

 

f. Internační středisko Svatobořice 

Kniha nemocných.         1945 

inv. č. 32, kart. 4. 

 

Mzdové sazby internovaných.       1945 

inv. č. 42, kart. 5. 

 

Přehled o dávkách potravin a nákladů na internované.   1945 

inv. č. 43, kart. 5. 

 

Povolenky k rozhovorům.        1945 

inv. č. 44, kart. 5. 

 

Předání internačního střediska do správy zemského národního výboru – inventář, 

popis budov, soupis písemností.       1945 

inv. č. 3, kart. 1. 

 

Domácí řád a směrnice pro internační, sběrná a pracovní střediska. 1945-1946 

inv. č. 1, 2, kart. 1. 

 

Knihy internovaných.        1945-1946 

inv. č. 4, 5, kart. 1. 

 

Kartotéky, jmenné seznamy, evidenční listy, příkazy k propuštění.  1945-1946 

inv. č. 7-22, kart. 2. 

 

Denní hlášení o stavu internovaných, výkazy o stavu, statistiky.  1945-1946 

inv. č. 23-25, kart. 3. 

 

Odsun Němců, rejstřík trestů uložených správou tábora.   1945-1946 

inv. č. 26-30, kart. 3. 

 

Korespondence důvěrná i normální, záležitosti strážního oddílu, odsuny, výslechy, 

provoz tábora, zaměstnávání internovaných.     1945-1946 

inv. č. 33-41, kart. 4, 5. 

 

Stravní kniha.         1946 

inv. č. 31, kart. 4. 

 



 22 

Pokladní deník.         1946 

inv. č. 45, kart. 5. 

 

f. Okresní národní výbor Veselí n. Moravou 

Korespondence okresního národního výboru k účasti orgánů lidosprávu na provozu 

TNP, výroční zpráva o provádění zákona č. 247/1948 Sb.,    1949-1950 

inv. č. 662, kart. 180. 

Nařízení a směrnice ministerstva vnitra a krajského národního výboru Gottwaldov 

k provozu TNP a provádění zákona o TNP – zřizování TNP, vyhledávání osob, 

dodávání osob, způsob proplácení jízdného, proplácení práce osob umístěných 

do TNP, dodatky ke směrnicím a táborovým řádům, výkon trestu osob odsouzených 

podle trestního zákona správního v TNP, prozatímní ústavní, kázeňský a výchovný 

řád pro TNP, zaměstnávání chovanců tábora.     1949-1951 

 

Návrhy na zařazení do TNP, zařazování, zkracování pobytu.  1949-1951 

inv. č. 663, kart. 181, 182. 

 

f. Okresní soud Ždánice 

Kniha vězňů.         1869-1897 

inv. č. 161. 

 

Protokoly o periodických prohlídkách věznice.    1874-1897 

Předpisy a nařízení k provozu věznice, výkonu trestu a zacházení s vězni – ošacení, 

eskorty, lékařská péče, hygienické předpisy, jmenné seznamy vězněných, vyúčtování 

za vazbu, finanční náklady na ošacení, zprávy o trestných činech, atd. 1874-1897 

inv. č 389, sign. E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Státní okresní archiv Jihlava 

 

f. Archiv města Jihlava, magistrat criminale sv. 9 

Kriminální tabely, stav vězení.       1794-1828 

inv. č. 104-128, kart. 51-55. 

 

Vyúčtování stravného vězňů.       1794-1826 

inv. č. 129-150, kart. 55-57. 

 

Provoz věznice, personál, zprávy o zjištění zločinů, instrukce pro soud apod. 

1794-1827 

inv. č. 151-176, kart. 57-80. 

 

f. Okresní úřad – Okresní národní výbor Jihlava, presidiální spisy 

Přípisy spolku pro podporu propuštěných trestanců v Brně – žádost o zakoupení 

básní Josef Frühaufa „Otče náš“, životopis kárance.    1852 

inv. č. 35, kart. 1. 

 

Přípis k průběhu stavebních prací na budově okresního soudu a věznice v Třebíči.

           1872 

inv. č. 377, kart. 5.  

 

Rezoluce poslanců říšské rady žádajících, aby vězňové byli zaměstnávání státními 

erárními pracemi.         1881 

inv. č. 932, kart. 8. 

 

Připomínky k využití uvolněného rezervního fondu spořitelny ke zřízení nadace, 

rozšíření věznice a postavení školy.      1882 

inv. č. 1028, kart. 8. 

 

Rezoluce poslanců říšské rady k práci trestanců na konfekčních zakázkách pro 

vojenský a civilní erár.        1883 

inv. č. 1166, kart. 9. 

 

Směrnice pro fotografování socialistů při propouštění z vazby.  1884 

inv. č. 1355, kart. 9. 

 

Oběžník k založení spolku pečujících o propuštěné trestance v Brně. 1895 

inv. č. 2484, kart. 17. 

 

Agitace proti výrobě kožených výrobků v trestnicích.    1902 

inv. č. 3141, kart. 21. 
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Pokyny pro odběr erárních potřeb zhotovených v trestnicích.  1905, 1908 

inv. č. 3703, 3404, kart. 26, 23 

 

Oběžník k odběru erárních potřeb z věznic.     1906 

inv. č. 3475, kart. 24. 

 

Interpelace poslance dr. Hoffmanna z Wettenhofu proti řemeslné práci v trestnicích. 

1908 

inv. č. 3611, kart. 25. 

 

Oběžník ke zprostředkování pomoci při žních – účast vojska a vězňů. 1914 

inv. č. 4424, kart. 31. 

 

Směrnice pro nakládání válečného materiálu nebezpečnými vězni.  1914 

inv. č. 4467, kart. 31. 

 

Pokyn k použití trestanců k jarním polním pracím.    1915 

inv. č. 4644, kart. 33. 

Pokyny k zacházení s vězni v obsazených územích po jejich propuštění. 1917 

inv. č. 512, kart. 38. 

 

Oběžník k zaopatření chleba pro vězně.      1918 

inv. č. 5404, kart. 41. 

 

Pokyny pro četnictvo při eskortě trestanců.     1923 

inv. č. 6485, kart. 49. 

 

Oběžník ke zjištění počtu vězněných komunistů v Československu. 1924 

inv. č. 6692, kart. 50. 

 

Oběžník ministerstva vnitra k odejmutí požitků veřejných zaměstnanců 

internovaných ve Svatobořicích.       1943 

č. 10796, kart. 87. 

 

Protokol o převzetí internačního tábora Stonařov prap. SNB Šimečkem. 1945 

č. 9083, kart. 71. 

 

Zpráva o internování Němců v Jihlavě a Stonařově.    1945 

inv. č. 11586, kart. 95. 

 

Přípis správy věznice krajského soudu k dozoru nad rozmluvami zajištěných osob. 

1946 

inv. č. 9087, kart. 71. 
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Přípis věznice krajského soudu Jihlava k používání vězňů mimo obvod krajského 

soudu.          1946 

inv. č. 9177, kart. 72. 

 

Škrobárenská kampaň – práce vězňů ve škrobárně Rantířov.  1948 

inv. č. 9351, kart. 74. 

 

f. Archiv města Jihlava – presidiálky od r. 1849 

Oběžník ke vzniku a programu Spolku pro péči o trestance.   1895 

inv. č. 160, kart. 2. 

 

Návrh důvěrníků stálé komise pro výkon trestu ve věznici krajského soudu Jihlava – 

odmítnutí funkcí.         1919 

inv. č. 1196, kart. 9. 

 

Sdělení, že v Jihlavě nejsou vhodné objekty ke zřízení trestného tábora (Straflager). 

1941 

inv. č. 2041, kart. 19. 

 

f. Okresní úřad – Okresní národní výbor Jihlava 

Nařízení, směrnice a projednávání podmínek zaměstnávání vězňů na venkovních 

pracích          1922-1931 

inv. č. 1145, kart. 615. 

 

Zemská politická správa na Moravě upravuje podmínky zaměstnávání trestanců 

mimo ústav.          1923 

 

Pracovní útvary, rota 2/301 Telč, 3/301 Rudíkov – směrnice, evidence, propouštění. 

1938-1939 

inv. č. 1290, kart. 645. 

 

Internační a sběrné tábory v Jihlavě: 

 převzetí vojenskou správou      1945-1946 

inv. č. 3990, kart. 1026. 

 zásobování         1946 

inv. č. 3988, kart. 1025. 

 platové záležitosti dozorců      1946-1947 

inv. č. 3999, kart. 1027. 

 účetní záležitosti        1946-1948 

      inv. č. 3982-3987, 3989, kart. 1024-1026. 

 likvidace         1946-1948 

inv. č. 3991, kart. 1026. 
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TNP – zařazování, propouštění.       1949 

inv. č. 1108, kart. 611. 

 

Žádost krajského národního výboru o přidělení 10 žen vězeňkyň z krajské věznice 

a jednoho dozorce k úklidu místností.      1948 

Informace okresního národního výboru o tom, že dosud nepřidělili nikoho do TNP.

           1948 

Ministerstvo výživy stanoví potravinové dávky pro vězně.   1949 

inv. č. 3480, kart. 911. 

 

f. Internační a pracovní střediska Jihlava 

Velitelství středisek Jihlava 

Stavební a situační plány, kupní smlouvy a majetkoprávní doklady internovaných, 

deník polního hospodářství.       1890-1946 

inv. č. 29-33, kart. 5. 

 

Oběžníky a rozkazy, směrnice pro hospodaření, služební řády pro dozorce, seznamy 

personálu, žádosti o přijetí, směrnice a rozkazy pro stráž i internované, osobní spisy 

strážných, početní stavy.        1945-1946 

inv. č. 1-12, kart. 1. 

 

Seznamy a evidence internovaných Němců.     1945-146 

inv. č. 13-20, kart. 2. 

 

Evidenční karty internovaných bez určení střediska.    1945-1946 

inv. č. 21, kart. 3-4. 

 

Evidenční karty internovaných z tábora Bedřichov u Jihlavy, podací protokol 

velitelství tábora D, indexy k protokolu, korespondence velitelství a tábora D. 

1945-1946 

inv. č. 22-28, kart. 4. 

 

Středisko B Staré Hory (původně Na Dolech) 

Směrnice, hlášení, rozkazy, služební knihy, výkazy.    1945-1946 

inv. č. 34-41, kart. 5. 

 

Denní hlášení stavů.        1945-1946 

inv. č. 42-43, kart. 6. 

 

Evidence internovaných.        1945-1946 

inv. č. 44-51, kart. 7. 
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Evidence internovaných, podací protokoly, výslechové listy, propustky, vybavení 

šatstvem.          1945-1946 

inv. č. 52-65, kart. 8. 

 

Koncept inventáře, účetní kniha.       1946 

inv. č. 66-67, kart. 9. 

 

Středisko C – Stonařov 

Výkazy stavu internovaných, evidence internovaných.   1945-1946 

inv. č. 70-72, kart. 9. 

 

Evidence internovaných – karty.       1945-1946 

inv. č. 73, kart. 10. 

 

Evidence internovaných – karty s označením pracovní kategorie, jmenné seznamy.

           1945-1946 

inv. č. 74-81, kart. 11. 

 

Korespondence, žádosti o přesídlení, výslechové protokoly, hlášení ošetřovny, 

seznamy nasazených na práci.       1945-1946 

inv. č. 82-88, kart. 12. 

 

Středisko D – nemocnice (později Horní Kosov) 

Převzetí tábora v Kosovské ul., táborové rozkazy.    1945-1946 

inv. č. 89-92, kart. 12. 

 

Služební kniha, výkazy stavů, kartotéka.     1945-1946 

inv. č. 93-96, kart. 13. 

 

Evidenční karty.         1945-1946 

inv. č. 97-98, kart. 14. 

 

Abecední seznam internovaných se seznamem odchodů.   1945-1946 

inv. č. 99, kart. 15. 

 

Seznamy internovaných.        1945-1946 

inv. č. 100-112, kart. 16. 

 

Seznamy a evidence internovaných, korespondence správy tábora.  1945-1946 

inv. č. 113-127, kart. 17. 

 

Korespondence internovaných, kniha a seznam zemřelých, ohledací listy. 1945-1946 

inv. č. 128-132, kart. 18. 
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Ohledací listy zemřelých, přehled svršků po zemřelých, žádosti o státní občanství, 

pracovní nasazení internovaných, propustky, návštěvy.   1945-1946 

inv. č. 129-140, kart. 19. 

 

Záznamy o nemocných, lékařské nálezy a recepty, osobní doklady internovaných, 

policejní přihlášky, inventář tábora, mzdy internovaných, odběr léků, deník a účty 

pohřebního fondu.         1945-1946 

inv. č. 141-149, kart. 20. 

 

f. Sběrné středisko pro odsun Němců Jihlava 

Směrnice k odsunu, hospodářské směrnice, inventář budov a zařízení, seznamy 

odsunutých, evidence internovaných a odsunů.    1946 

inv. č. 1-10, kart. 1. 

 

Index k podacímu protokolu.       1946 

inv. č. 11, kn. č. 2. 

 

Korespondence běžná a k vyjmutí z odsunu, předávání vězňům k soudu, 

výplaty odsunovaných, vybavování odsunovaných šatstvem a potravinami. 

1946 

inv. č. 12-16, kart. 3. 

 

f. Okresní soud Polná, inventář I. 

Rejstřík trestanců.         1850-1870 

inv. č. 130, 131. 

 

Provoz městské (okresní) věznice – korespondence, rozpočty, žádosti 1876-1895 

inv. č. 350, sign. E. 

 

f. Archiv města Polná 

Jednání o tom, kdo uhradí náklady za věznění.    1861-1885 

inv. č. 1512, sign. X-22-1, kart. 123. 

 

Obecní rada informuje okresní soud o rekonstrukcích věznice.  1896 

Dotaz okresního hejtmana, jestli jsou do obecní věznice spolu s hnanci umisťováni 

i mladiství či nezletilí kvůli hrozící mravní zkáze.    1897 

inv. č. 1510, sign. X-20-4, kart. 123. 

 

Zařazování do pracovně výchovných táborů.     1944 

inv. č. 1992, sign. III-7, kart. 168. 
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f. Okresní hejtmanství Polná 

Záležitosti placení nákladů na věznění.      1869-1871 

kart. 60. 

 

f. Okresní soud Polná, inventář I. 

Knihy prohlídek věznice.        1900-1917 

inv. č. 38, 39. 

inv. č. 1992, sign. III-7, kart. 168. 

 

f. Okresní soud Telč, inventář I. 

Protokoly trestanců.        1860-1893 

inv. č. 196-202. 

 

f. Okresní soud Telč, inventář II. 

Vězeňské protokoly.        1898-1924 

inv. č. 131-135. 

 

f. Okresní soud Telč, inventář III. 

Vězeňské protokoly         1925-1936 

inv. č. 123, 124. 

 

Seznam jmen k vězeňským protokolům.     1931-1936 

inv. č. 127. 

 

Knihy vězňů.         1937-1948 

inv. č. 125, 126. 

 

Sezam jmen ke knize vězňů.       1937-1948 

inv. č. 128. 

 

Měsíční výkazy vězňů.        1937-1948? 

inv. č. 129. 
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Státní okresní archiv Kroměříž 

 

f. Městský národní výbor Holešov 

Nařízení dostatečně vybavit internované osoby ložními potřebami a ošacením  

1945 

Žádosti o přidělení předmětů potřebných k provozu internačního tábora.  

           1945-1946 

Seznam svršků a dalších potřeb pro odsun Němců ze skladiště národního výboru.

           1946 

Potvrzení o vydaných věcech.       1946 

Seznam ošacení vydaného internovaným.     bez data 

Fonogram nařizující vypracování soupisu všech věcí po Němcích a nacházejících 

se u Němců připravených k odsunu za  účelem jejich dostatečného vybavení. 

bez data 

inv. č. 112, kart. 21. 

 

f. Okresní národní výbor Holešov 

Internační tábory – hlášení stavů, jmenné seznamy.    1945-1947 

inv. č. 311, kart. 196. 

 

TNP – návrhy na zařazení propouštění.      1949-1951 

inv. č. 284, kart. 184. 

 

f. Okresní prokuratura Holešov 

Zprávy o prohlídce věznice okresního soudu v Holešově.   1951 

Nařízení Generální prokuratury v Praze k povolování přerušení výkonu trestu. 

           1951 

Informace o evidenci 15 případů, kdy odsouzený nenastoupil výkon trestu. 

           1954 

inv. č. 35, kart. 1. 

 

Žádost aby okresní prokuratura projednala na okresním výboru KSČ možnost 

propuštění Kristiána Severy, odsouzeného za pomoc členům protistátní organizace 

Hory Hostýnské, po odpykání poloviny trestu.    1956 

inv. č. 37, kart. 2. 

 

f. Archiv města Kroměříž 

Jednání o nájmu za dosavadní věznici, přestavbě domů č. p. 19 a 20 v Židovské ulici 

za účelem zřízení nové věznice, rozpočty, půdorys, nájemní smlouva na domy 

č. p. 19 a 20, rozpočty na opravy a provoz staré věznice.   1836-1890 

inv. č. 2176, kart. 75. 
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f. Městský národní výbor Kroměříž 

Přehled osob umístěných do věznice okresního soudu, potvrzení o předání 

jednotlivých osob, ranní hlášení stavů věznice, seznam vězňů předaných do tábora 

u Rejdiště.          1945 

inv. č. 154, kart. 44. 

 

Jmenné seznamy a hlášení stavů internačního a vězeňského tábora v Kroměříži, 

výkazy osob odeslaných na práci (přehled pracovišť).   1945-1946 

inv. č. 155, kart. 44. 
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Státní okresní archiv Pelhřimov 

 

f. Archiv města Humpolec 

Záležitosti vězení na četnické stanici, vytápění okresní soudní věznice, jednání 

o nájmu budovy okresní věznice, zřízení služebního bytu dozorce, 

vyúčtování za dopravu vězňů, náklady věznění, stravování vězňů, opravy věznice, 

hnanecká stanice.         1851-1900 

inv. č. 581, kart. 110. 

 

Evidence osob vhodných k zařazení do donucovací pracovny.  1851-1915 

inv. č. 582, kart. 110. 

 

f. Okresní úřad Humpolec 

Vyúčtování nákladů na věznění a výslechy u okresního soudu, prohlídky okresní 

věznice, inventáře, náklady na věznění, útěk.     1855-1857 

inv. č. 48, sign. 8/7, kart. 6. 

 

Jednání o zřízení vězení pro hnance v Humpolci a Želivě.   1856-1863 

inv. č. 48, sign. 8/7, kart. 6. 

 

Kárné pracovní tábory – předpisy, šetření o možnosti zřízení tábora v okrese 

Pelhřimov, hlášení četnických stanic o osobách vhodných k zařazení, výkaz vězňů 

okresního soudu Německý Brod.       1939-1942 

inv. č. 954, sign. III/8, kart. 319.  

 

Nařízení k průběhu výkonu trestu.      1943 

inv. č. 991, sign. III/22, kart. 329. 

 

f. Okresní úřad Humpolec – presidiální spisy 

Telegram ke zřízení zajateckého tábora pro protistátní živly a vzbouřence ve Světlé 

nad Sázavou.         1938 

pres. č. 1126, reg. č. 101. 

 

Likvidace uprchlických táborů v Herálci a Boňkově, evidence pobytu 29 emigrantů 

dodaných do věznice Pankrác.       1939 

pres. č. 428, reg. č. 172. 

 

f. Okresní národní výbor Humpolec 

Seznamy internovaných a jejich pracovní výkazy.    1945-1946 

inv. č. 216, kart. 47. 

 

Nařízení k provozu internačních táborů – zákaz umisťování osob do 14let, pracovní 

nasazení internovaných, velitel internačních táborů, pátrání po ukrutnostech 
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páchaných Němci ve věznicích, umisťování internovaných ve vězeňských ústavech, 

směrnice pro reorganizaci táborů, vedení účetnictví.    1945 

Nařízení k amnestiím ve správních věcech trestních.    1945-1949 

Jmenné seznamy vězněných z Humpolce za druhé světové války.  bez data 

Seznam zemřelých v koncentračních táborech (z Humpolce).  bez data 

inv. č. 194, sign. III/1, kart. 27. 

 

Směrnice pro TNP a zařazování jednotlivých osob.    1948-1950 

inv. č. 371, sign. 246, kart. 86. 

 

Jednání k zařazování propuštěných vězňů do práce.    1955-1957 

inv. č. 971, sign. prac. 16, kart. 265. 

 

f. Okresní prokuratura Humpolec 

Nařízení k zařazování propuštěných z věznic a TNP do práce.  1953 

sign. Spr. T 32/53. 

 

Informace okresní prokuratury v Humpolci pro okresní prokuraturu v Lounech 

o tom, že pro výkon trestu odnětí svobody je příslušná věznice č. 1 Jihlava. 

1956 

sign. Spr. 42/56. 

 

Nařízení k přidělování bytů po odsouzených zaměstnancům prokuratury. 

           1956 

sign.  Spr. 422/56. 

 

Nařízení k pracovnímu zařazování osob vracejících se z výkonu trestu. 1956 

sign. Spr. 20/57. 

 

f. Okresní úřad Kamenice nad Lipou – presidiální spisy 

Nařízení k vybílení a vyčištění okresní věznice.    1855 

pres. č. 19, inv. č. 4, kart. 1. 

 

f. Archiv města Kamenice nad Lipou 

Umisťování do vychovatelen a donucovacích pracoven.   1862-1941 

inv. č. 409, kart. 86. 

 

Uvěznění, propouštění z věznice, dodávání do donucovací pracovny, 

úhrada za stravování vězňů, jednání o přístavbě věznice k budově radnice – 

požadavky, rozpočet, smlouva ke stavbě, nedostatky věznice.  1853-1906 

inv. č. 408, kart. 86. 
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Obchodní grémium Kamenice nad Lipou upozorňuje na vhodnost regionu ke zřízení 

donucovací pracovny místo dosavadní v Praze na Hradčanech a další jednání. 

1908 

inv. č. 574, kart. 112. 

 

f. Okresní soud Kamenice nad Lipou 

Vězeňské protokoly.        1864-1895 

kniha č. 222, 223. 

 

Kniha stravování vězňů.        1894-1904 

kniha č. 224. 

 

Vězeňské protokoly.        1897-1943 

kniha č. 496-499. 

 

Seznam jmen k vězeňskému protokolu.      1898-1901 

kniha č. 500.  

 

f. Okresní úřad Kamenice nad Lipou 

Kárné pracovní tábory – útvar Kamenice nad Lipou. Organizace, zařazování. Složky 

zařazených osob B-F.        1935-1941 

inv. č. 1201, sign. III/7, kart. 630. 

 

Složky zařazených osob H-R.       1935-1941 

inv. č. 1201, sign. III/7, kart. 631. 

 

Složky zařazených osob S-Z.       1935-1941 

inv. č. 1201, sign. III/7, kart. 632. 

 

Vyhláška okresního soudu Kamenice nad Lipou k nástupu výkonu trestu. 

1906 

Zařazování do donucovací pracovny v Pardubicích.    1910-1911 

Oběžník Zemské správy politické k dopravě politických vězňů, proplácení stravného 

vězňů trestaných politickým úřadem, přejímání propuštěných trestanců a jejich 

doprava do domovských obcí.       1921-1928 

Záležitosti zjišťování chování podmíněně propuštěných vězňů.  1924-1927 

Nařízení Zemského úřadu v Praze k předávání a eskortám vězňů.  1929-1931 

inv. č. 601, sign. I/8, kart. 162. 

 

f. Okresní národní výbor Kamenice nad Lipou 

Směrnice pro správu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích.          1946-1947 

sign. III/1, kart 31. 
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f. Okresní národní výbor Pacov 

Směrnice a předpisy pro TNP, zařazování a propouštění osob.  1948-1952 

inv. č. 823, sign. 64, kart. 411. 

 

f. Okresní prokuratura Pacov 

Výnos ministerstva spravedlnosti o úpravě pracovních odměn vězňů zaměstnaných 

ve vězeňských ústavech a na justičních statcích.    1952 

Výnos k nakládání s věcmi uprchlých vězňů.     1952 

Nařízení k odměňování vězňů.       1952 

inv. č. 111, sign. Spr., kart. 9.  

 

Náklad na výkon vazby, dodávání dopisů osobám ve vazbě , nařízení k dohlídkové 

povinnosti prokurátorů.        1952 

inv. č. 114, sign. Spr., kart. 10. 

 

f. Archiv města Pelhřimov 

Dodávání do věznice, donucovací pracovny, propouštění, náklady na věznění. 

           1850-1883 

inv. č. 876, kart. 412. 

 

Jednání o přidělení místa civilního stráže vězňů.    1852-1854 

inv. č. 890, sign. 7/2, čís. roz. 30-58, kart. 475.  

 

f. Okresní úřad Pelhřimov 

Zjišťování ubytovacích a pracovních možností pro kárné tábory, seznamy osob 

vhodných k zařazení.        1939-1942 

inv. č. 1074, sign. III/8, kart. 697. 

 

f. Okresní národní výbor Pelhřimov, presidiální spisy 

Oběžník k sestavení rozpočtu na rok 1949 a vyčíslení nákladů na internační tábory. 

Zpráva okresního národního výboru s výkazem finančních požadavků, popis tábora 

v Pelhřimově a hlášení SNB v Pacově o zajateckém táboře a počtu Němců vězněných 

u okresního soudu.         1945 

sign. 4/18, pres. č. 1060/45, reg. č. 313, kart. 9. 

 

Oběžník k propuštění dětí z internačních táborů.    1945 

sign. 5/1, pres. č. 783/45, reg. č. 375, kart. 11. 

 

Oběžník k přípravě internačních táborů na zimní období.   1945 

sign. 5/1, pres. č. 877/45, reg. č. 376, kart. 11. 

 

Oběžník k zákazu vstupu nepovolaných osob do internačních táborů. 1945 

sign. 5/34, pres. č. 1073/45, reg. č. 457, kart. 11. 
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Oběžník ke změně názvu internační tábor na internační středisko a závadám 

v organizaci.          1945 

sign. 5/34, pres. č. 1515/45, reg. č. 458, kart. 12. 

 

Oběžník k zamezení šíření šeptané propagandy v internačních táborech. 1946 

sign. 5/34, pres. č. 256/46, reg. č. 460, kart. 12. 

 

Oběžník ke služebním poměrům zaměstnanců internačních středisek. 1946 

sign. 5/34, pres. č. 551/46, reg. č. 461, kart. 12. 

 

Oběžník k evidenci osob zajištěných v internačních táborech a seznam osob 

ve středisku Pelhřimov.        1946 

sign. 5/34, pres. č. 789/46, reg. č. 462, kart. 12. 

 

Přípis k organizaci zdravotní služby ve sběrném středisku Pelhřimov. 1946 

sign. 5/34,  bez pres. č., reg. č. 463, kart. 12. 

 

Oběžník k propuštění bývalých vězňů koncentračních táborů držených ve vazbě 

nebo internačních táborech.       1945 

sign. 5/1, pres. č. 1184/46, reg. č. 380, kart. 11. 

 

Poměry a počet vězňů ve věznicích okresních soudů Pelhřimov a Pacov. 1946 

sign. 5/85, pres. č. 790/46, reg. č. 498, kart. 12. 

 

f. Okresní národní výbor Pelhřimov 

Jmenné seznamy internovaných Němců, odsuny.    1945-1947 

inv. č. 282, sign. III/7b, kart. 51-55. 

 

Zaměstnávání internovaných, platby za práci Němců, mzdové náklady. 1945-1948 

inv. č. 282, sign. III/7b, kart. 55-59. 

 

Směrnice, nařízení a oběžníky pro internační tábory, likvidace sběrného střediska 

v Pelhřimově.         1945-1949 

inv. č. 281, sign. III/7a, kart. 49. 

 

Záležitosti služby strážných sběrných středisek.    1945-1949 

inv. č. 281, sign. III/7a, kart. 50. 

 

Zařazování do donucovacích pracoven.      1947-1948 

inv. č. 285, sign. III/8c, kart. 61. 
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f. Okresní soud Počátky 

Vězeňské protokoly.        1889-1897 

kniha č. 147, 148. 

 

f. Městský národní výbor Počátky 

Zřízení sběrného střediska v Lázních sv. Kateřiny, příděl potřebného vybavení 

a zásobování sběrného střediska, rozpočet, stravování, jmenné seznamy, směrnice.

         1945-1950 

sign. 573, kart. 28-29. 
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Státní okresní archiv Třebíč 

 

f. Okresní soud Moravské Budějovice 

Seznamy trestanců.         1859-1871 

inv. č. 244-252. 

 

f. Sběrný tábor Moravské Budějovice 

Kniha hlášení strážní služby.       1945 

inv. č. 4, kart. 1. 

 

Situační zprávy pro okresní národní výbor.     1945 

inv. č. 7, kart. 1. 

 

Zprávy o administrativní činnosti správy tábora.    1945 

inv. č. 14, kart. 1. 

 

Útěky z tábora.         1945 

inv. č. 16, kart. 1. 

 

Výstroj a stravování internovaných.      1945 

inv. č. 18, kart. 1. 

 

Zostření vazby pro J. Raschkovou a předvedení J. Cigánka k soudu do Třebíče. 

1945 

inv. č. 20, 21, kart. 1. 

 

Žádost adresovaná Československému červenému kříži k problému rozesílání 

dopisů internovaných Němců.       1945 

inv. č. 19, kart. 1. 

 

Evidenční karty.         1945-1946 

inv. č. 22, kart. 1. 

 

Seznamy internovaných.        1945-1946 

inv. č. 1-3, kart. 1. 

 

Podací deník.         1945-1946 

inv. č. 5, kart. 1. 

 

Směrnice a nařízení k provozu tábora.      1945-1946 

inv. č. 6, kart. 1. 

 

 



 39 

Seznamy dozorců.         1945-1946 

inv. č. 8, kart. 1. 

 

Seznamy internovaných, zprávy o převzetí do tábora, propouštěcí příkazy. 

1945-1946 

inv. č. 9-11, kart. 1. 

 

Hlášení stavů tábora pro velitelství sběrných táborů a vyšetřující komisi. 1945-1946 

inv. č. 12-13, kart. 1. 

 

Seznam obcí, do nichž jsou přidělovány internované osoby na práci. 1945-1946 

inv. č. 15, kart. 1. 

 

Protokol o revizi sběrného tábora.      1946 

inv. č. 17, kart. 1. 

 

Orientační plán internačního střediska Moravské Budějovice, plná táborového 

baráku.          1946 

kart. 1. 

 

Stravovací lístky.         bez data 

kart. 1. 

 

f. Okresní soud Náměšť nad Oslavou 

Protokoly stravování vězňů.       1888, 1896 

inv. č. 204, 205. 

 

Seznam vězňů.         1889-1892 

inv. č. 203. 

 

f. Okresní soud Třebíč 

Vyhlašování dražebního jednání o stravování vězňů, dodávání dřeva a léků, 

rozpisy nákladů na výkon vazby a trestu, vymáhání dlužných částek, jídelní lístky, 

náklady na stravování vězňů, vězeňský protokol.    1868-1880 

inv. č. 734, 735, sign. E. 

 

Nařízení Presidia vrchního zemského soudu v Brně k vězeňství, účetní záležitosti, 

přehledy trestů krátkodobých trestů vězení uložených okresním hejtmanem 

a okresním školním radou, přehled vězeňských nákladů na Moravě ave Slezsku 

za rok 1893.          1891-1897 

inv. č. 899, sign. E. 
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f. Okresní úřad Třebíč, presidiálky 1855-1918 

Vysvětlení, proč si manželka rady zemského soudu Cerupírka nechala v Náměšti 

nad Oslavou od vězňů rýt zahradu a nosit vodu.    1905 

inv. č. 1193, kart. 11. 

 

f. Okresní úřad Třebíč, presidiálky 1919-1938 

Nařízení zemské politické správy v Brně k problematice komunistických vězňů 

v Československu.         1924 

inv. č. 403, kart. 24.  

 

f. Okresní úřad Třebíč 

Jednání o stavbě okresního soudu s věznicí, plánování stavební parcely, jednání 

s vlastníky, vyvlastňování klášterní zahrady patřící řádu Kapucínu kvůli stavbě.

           1920-1924 

inv. č. 1332, sign. H, kart. 348. 

 

f. Okresní národní výbor Třebíč, zápisy z pléna 

Propouštění internovaných a poplatky za pracovní nasazení.  1945 

čís. schůz. 12, poř. č. 43, 44, kart. 1. 

 

f. Okresní národní výbor Třebíč, zápisy z rady 

Stavba internačního tábora Poušov.      1945 

čís. schůz. 5, poř. č. 5, kart. 2. 

 

Propouštění z internačního tábora.      1945 

čís. schůz. 6, poř. č. 6, kart. 2. 

 

Budování internačního tábora.       1945 

čís. schůz. 7, poř. č. 7, kart. 2. 

 

Jmenování dozorců v internačním táboře.     1945 

čís. schůz. 11, poř. č. 11, kart. 2. 

 

Uzavření zajateckého tábora kvůli infekci.     1945 

čís. schůz. 13, poř. č. 13, kart. 2. 

 

Nevyhovující podmínky v zajateckém a internačním táboře.   1945 

čís. schůz. 16, poř. č. 16, kart. 2. 

 

Seznam sběrných táborů pro Němce, počet internovaných Němců je 271 osob. 

1946 

čís. schůz. 22, poř. č. 22, kart. 2. 
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f. Pracovní středisko Třebíč 

Index internovaných.        1945-1946 

inv. č. 1. 

 

Index válečných zajatců.        1945-1946 

inv. č. 2. 

 

Deníky přidělování na práci.       1945-1946 

inv. č. 3, 4. 

 

Deníky příjmů za práci internovaných.      1945-1946 

inv. č. 5-9. 

 

f. Okresní národní výbor Třebíč 

Výkazy stavů zajateckého tábora Třebíč a jmenný seznam.   1945 

Jednání firmy Tonat s okresním národním výboru o uvolnění jejich výrobních 

prostor, které byly zabrány za účelem zřízení zajateckého a internačního tábora. 

           1945 

Směrnice a předpisy k provozu a hospodaření internačního a sběrného tábora. 

1945 

Seznamy úředníků a dozorců v internačním a zajateckém táboře Třebíč. 1945-1946 

Záležitosti mezd zaměstnanců internačního a zajateckého tábora Třebíč. 1945-1946 

Protokol o kontrole hospodaření internačního a zajateckého tábora Třebíč. 

1946 

Rozhodnutí o zrušení sběrného a pracovního střediska Třebíč.  1946 

Úřední záznamy o likvidaci sběrného a pracovního střediska v Třebíči. 1946 

Náklady za léčebnou péči internovaných.     1946-1947 

Nařízení k úhradě nájemného za likvidovaná sběrná střediska, jednání o úhradě 

nájemného internačního a sběrného tábora Třebíč.    1946-1948 

Nasazování na práci, vyúčtování a vymáhání nedoplatků za přidělení vojenských 

zajatců a internovaných sob.       1946-1952 

inv. č. 118, sign. II, kart. 45. 
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Státní okresní archiv Uherské Hradiště 

 

f. Okresní soud Bojkovice 

Záležitosti zaměstnávání vězňů a náboženská výchova, jídelní lístky a rozpisy cen 

potravin, výběrové řízení na stravování vězňů, roční přehled stavu vězňů 

v okresních věznicích spadajících do působnosti krajského soudu Uherské Hradiště, 

plán a opravy věznice, prohlídky, protokol o útěku vězňů kvůli nedostatku šatstva, 

amnestie v roce 1918, objednávky vybavení věznice, nabídka výrobků z trestních 

ústavů, seznamu trestanců přemístěných z Uherského Hradiště, osobní listy, 

zdravotní záležitosti.        1911-1923 

inv. č. 86, sign. Pres. 16, kart. 72. 

 

Zaměstnávání vězňů.        1913 

Nařízení ke stravování vězňů.       1922-1942 

Ošacení vězňů.         1923 

Stravování vězňů, jídelní lístky, rozpisy cen potravin, výběrové řízení na stravování 

vězňů.          1933-1940 

Výkazy zatčených a vězněných osob v okresní soudní věznici Bojkovice. 1940-1948 

Záležitosti donášení potravin vězňům.      1943-1945 

Zřízení zdravotnické komise pro internační a jiné tábory.   1945 

inv. č. 150, kart. 133. 

 

Zřízení a provoz vězeňských strojových písáren.    1924-1925 

inv. č. 109, sign. Pres. 3, kart. 125. 

 

Stravování vězňů, jídelní lístky a rozpisy cen potravin, výběrové řízení na stravování 

vězňů, útěky.         1924-1945 

Amnestie.          1928-1948 

Ceník výrobků trestnice v Plzni.       1937 

Výnos ministerstva spravedlnosti ke statistickému šetření o výkonu trestu 

a vyplněný dotazník k věznici v Bojkovicích.     1937 

Nařízení k seznamu osob v soudních věznicích odsouzených soudy ve vyklizeném 

území.          1938 

Záležitosti internovaných osob v soudních věznicích, zaměstnávání internovaných, 

zpráva o počínání stráže národního výboru a týrání internovaných, 

vyhledání objektu vhodného ke zřízení ústavu pro mladistvé provinilce. 1945-1948 

inv. č. 120, sign. Pres. 16,  kart. 127. 

 

Zpráva o zatčení F. Hrčky uprchlého ze sběrného tábora Hodonín u Kunštátu. 

1942 

inv. č. 174, sign. Nt, č. 344/42, kart. 302. 
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Hlášení útěku ze sběrného tábora Hodonín u Kunštátu.   1942 

inv. č. 174, sign. Nt, č. 346/42, kart. 302. 

 

Jmenný seznam Němců v pracovních táborech.    1945 

inv. č. 129, sign. Pres. 26, kart. 131. 

 

Vyšetřování násilného vniknutí do soudní věznice v Bojkovicích a týrání 

internovaných osob.        1945 

inv. č. 170, sign. Tv, č. 29/45, kart. 268. 

 

f. Okresní soud Uherský Brod 

Rejstřík k vězeňskému protokolu trestanců.     1913-1944 

inv. č. 242, kn. č. 242. 

 

Rejstřík k vězeňskému protokolu politických trestanců.   1913-1944 

inv. č. 244, kn. č. 244. 

 

Rejstřík k vězeňskému protokolu vyšetřovací vazby.    1918-1944 

inv. č. 240, kn. č. 240. 

 

Vězeňský protokol vyšetřovací vazby.      1929-1944 

inv. č. 239, kn. č. 239. 

 

Vězeňský protokol trestanců.       1929-1944 

inv. č. 241, kn. č. 241. 

 

Vězeňský protokol politických trestanců.     1929-1944 

inv. č. 243, kn. č. 243. 

 

Výnosy a nařízení k jídelnímu náčiní vězňů – stanovení jednotné jídelní misky, 

soutěží na látku k zimnímu ošacení vězňů a na přikrývky, mzdy za práci vězňů, 

informace o zvýšení cen jádrového mýdla pro vězně, vyúčtování za šatstvo 

pro trestance, dodávání mladistvých a nezletilých do věznic.  1924 

Výpověď k pokusu o předání nepovoleného předmětu odsouzenému, 

zpráva o zabezpečení a uzamčení vrat okresní věznice, rozhodnutí kárné komise 

k pokusu o útěk vyšetrovance, vzorový jídelní lístek pro vězně s cenovým rozpisem 

potravin.          1925, 1945 

Přehled potřeby ložního prádla, šatstva a obuvi pro věznici, žádosti o předložení  

přehledů.             1925, 1936-1939, 1941, 1945 

Informace o uveřejnění článku o amnestii prezidenta republiky v Lidových novinách, 

zpráva o útěku V. Konečného z vyšetřovací vazby v Bučovicích, potvrzení o převzetí 

vězňů věznicí krajského soudu v Uherském Hradišti, vyšetřování útěku vězně 
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z věznice okresního soudu Uherský Brod (náčrtek útěku), vyhlášení soutěže a zadání 

stravování vězňů, pokyny k zadání stravování.    1927, 1945 

Záležitosti údržby vězeňských budov poškozených mrazy, financování vnitřního 

vybavení věznice.         1929 

Zápis o předání inventáře věznice mezi pomocnými zřízenci okresního soudu. 

1935 

Presidium krajského soudu v Uherském Hradišti nařizuje předložení počtu vězňů 

ve věznici okresního soudu.       1937 

Přehledy stavu stravovaných vězňů věznice, žádosti o zaslání potravin na lístky, 

směrnice k vedení knih nemocných a knih ambulantně ošetřených vězňů, 

přehled žárovek dodávaných do věznic a jejich ceny, nařízení k dodržování 

hygienických předpisů v okresních věznicích.     1941 

Záležitosti přidělování vybavení věznice, nařízení k uschování cenností zabavených 

internovaným, přehledy uložených částek, mzdy za práci internovaných, 

objednávka textilií z trestnice Valdice, přípis k závadám při dodržování hygieny 

v soudních věznicích a trestních ústavech, záležitosti vybavení internovaných 

vhodnou výstrojí, nařízení k přemístění internovaných z vězeňských ústavů 

do internačních táborů, informace o zřízení inspekční zdravotnické komise 

pro internační tábory, zpráva o přeplnění věznic okresního soudu Uherský Brod 

a Strážnice, korespondence k zajištění obuvi, mýdla a textilií pro vězně, 

hrazení nákladů za osoby umístěné v policejní vazbě a stravování, 

povolení vánočních výhod vězňům.      1945 

Rozhodnutí vyšetřující komise okresního národního výboru k lidem uvězněným 

ve věznici okresního soudu Uherský Brod, výkaz o spotřebě textilního zboží 

ve věznici, opatření k nákupu textilního a kožedělného zboží pro potřeby věznici, 

výkazy o stavu vězňů.        1945,1947 

Nařízení k používání střelných zbraní ve vězeňských ústavech, směrnice pro trestní 

ústavy a soudní věznice s Němci a kolaboranti, korespondence k zemědělským 

pozemkům pro soudní věznice a trestní ústavy, informace k amnestii prezidenta 

republiky, žádost o přidělení pracovní čety vězňů na práci, nařízení a směrnice 

ke stravování vězňů (chorých, internovaných, těhotných), rozpočty stravování. 

           1945-1948 

Přehledy nákladů za umístění osob policejní vazby, záležitosti vybavení věznic 

jídelním náčiním, stanovení sazeb náhrad vyšetřovací a trestní vazby na rok 1947, 

proúčtování nákladů na otop a osvětlení věznice.    1947 

Nařízení ke zkouškám znalosti vězeňských předpisů, útěkům vězňů, sestavení 

výkazu zbraní ve věznicích a výkaz věznice okresního soudu Uherský Brod, 

účetním záležitostem věznic, eskortám vězňů k soudům, výkonu dalšího trestu 

uloženého témuž trestanci, zaměstnávání vězňů, pojištění služebních automobilů, 

lékařské péči, použití zbraně příslušníky SVS a výpomocnými dozorčími silami. 

           1947 

Mzdové záležitosti dozorce – soudního podúředníka A. Čady, směrnice 

k zemědělským statkům justiční správy, zpráva o útěku vězňů z vazby okresního 
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soudu, přemístění ústavu pro mladistvé provinilce z Valdic do Zámrsku, 

likvidace pracovního oddílu žen ve věznici krajského soudu v Uherském Hradišti, 

inventář věznice okresního soudu zapsaný při předání mezi dozorci vězňů. 

           1947 

inv. č. 301, sign. Pres. 16, kart. 400. 

 

Výkazy o stavu vězňů, vyúčtování nákladů za otop, osvětlení a dodávky vody, 

objednávky potravin.        1948-1949 

Nařízení ke stravování vězňů, zařazování propuštěných vězňů do práce, výkonu 

trestu, dopravě osob, které se pokusily o přechod hranic do věznic, výkonu vazby 

a trestu správních vězňů v soudních věznicích, spolupráci justičních orgánů 

s kriminálními úřady, spolupráci s knihovnickými inspektory, k vyplňování 

dotazníků bavorského červeného kříže, účetnictví vězeňských ústavů, povolování 

návštěv osobám ve vyšetřovací vazbě, k prohlídkám okresních věznic z důvodu 

reorganizace, k provádění zákona o TNP, účetním záležitostem, výkonu ochranné 

soudní vazby, provádění zák. č. 319/1948 Sb. v ohledu řízení věznic, organizaci 

soudní a trestní vazby, k přemístění ústavu pro mladistvé v Košicích do Zámrsku, 

zapůjčování osobních spisů trestanců soudům, nakládání s věcmi uprchlých vězňů, 

prohlídkám odloučených pracovních oddílů, povinnostem ústavních komisařů 

v ohledu odloučených pracovních oddílů, prohlídkám věznic a pracovních oddílů, 

dodávání vězňů do soudních věznic, návštěvám neprávoplatně odsouzených, 

označování vyšetřovanců, výkonu trestu na svobodě, zařazování do TNP, 

povolení nákupu knih vězňů.       1948-1949 

Stanovení sazby náhrad za vyšetřovací a trestní vazbu, zpráva o prohlídce věznice 

okresního soudu, mzdové záležitosti dozorců – soudních podúředníků, služební byt, 

jednání k zařazení trestankyň na úklid věznice a soudu, přehled potřeby textilií 

pro věznici okresního soudu, záležitosti zaměstnávání vězňů, šetření útěku vězně, 

výkazy o stavu vězňů.        1948-1949 

Záležitosti stravování – žádosti a dodávání potravin, zpráva o ustanovení nového 

popravčího Z. Trundy, inventář věznice okresního soudu zapsaný při předání mezi 

dozorci vězňů, seznam knih uznaných za vhodné pro věznici okresního soudu, 

zápis o vyřazení poškozeného vězeňského inventáře, výklad k amnestii z 19. 6. 1948. 

zprávy k revizi vězeňské knihovny, zpráva o prohlídce věznice v Uherském Brodě.

           1948-1949 

inv. č. 301, sign. Pres. 16, kart. 401. 

 

f. Okresní úřad Uherský Brod, presidiální spisy 1918-1939 

Zpráva o revizi věznice okresního soudu Valašské Klobouky.  1928 

inv. č. 614, kart. 572. 

 

Zpráva o komunistické přednášce v obci Stráně, kde bylo mimo jiné řečeno, 

že věznice v SSSR jsou vybaveny humánněji než v Československu. 1928 

inv. č. 632, kart. 572. 
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Zpráva o zdravotní revizi věznice okresního soudu Uherský Brod.  1931 

inv. č. 761, kart. 578. 

 

Zpráva o zdravotní revizi věznice okresního soudu Bojkovice.  1932 

inv. č. 830, kart. 581. 

 

Zpráv u útěku trestanců z Ilavy.       1935 

inv. č. 1289, kart. 597. 

 

Zpráva o zdravotní revizi věznice okresního soudu Bojkovice.  1938 

inv. č. 1559, kart. 604. 

 

f. Věznice okresního soudu Uherský Brod, nezpracováno 

Indexy ke knihám vězňů.        1943-1953 

kart. 3. 

 

Hlavní knihy vězňů.        1944-1952 

kart. 1. 

 

Seznamy jmen ke knize vězňů.       1944-1951 

Přírůstková kniha.         1951-1953 

kart. 4. 

 

Vězeňské protokoly.        1946-1953 

kart. 2. 

 

Kniha stavu vězňů.         1949 

Podací protokol.         1950-1953 

Přírůstková kniha.         1952 

Jmenný index.         bez data 

kart. 5. 

 

Indexy k podacímu protokolu.       1949-1952 

Podací protokol.         1952-1953 

Přehledy šatstva, prádla, obuvi vězňů a vybavení věznice, zásobování, 

personální záležitosti, politická činnost dozorců, zásobování, hospodaření věznice, 

eskorty, peníze vězňů, vězeňská knihovna, náplň práce strážmistrů nápravných 

zařízení, stravování, léčebná péče, zápis z porady náčelníků Útvarů nápravných 

zařízení v kraji Gottwaldov, předávání věznice, obranný plán věznice, 

strážní pravidla.         1953 

kart. 6. 
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Vedení účetnictví věznice, hospodářské záležitosti, otevřené příkazy k přepravě 

vězňů, útěky, zaměstnávání vězňů, žádosti o zaslání inventárních součástek, 

personální záležitosti, hlášení o měsíčních školeních krajského oddílu nápravných 

zařízení, rozkazy náčelníka Správy nápravných zařízení, směrnice, 

personální záležitosti, mzdy dozorců, převzetí věznice okresního soudu Uherský 

Brod           1949-1953 

kart. 7. 

 

Spisy vězňů.          1950-1952 

kart. 8-10. 

 

Přijímací listy a spisy vězňů.       1952-1953 

kart. 11. 

 

f. Okresní prokuratura Uherský Brod 

Zpráva o důkladné prohlídce věznice okresního soudu v Uherském Brodě. 

           1952 

inv. č. 29, sign. Spr. 12, kart.23. 

 

f. Archiv města Uherské Hradiště I. 

Záležitosti provozu městské věznice – náklady na věznění, političtí vězni, personální 

listy s popisem vězňů, hnanecké záležitosti.     1829-1849 

inv. č. 731, sign. XI 5/37, kart. 528. 

 

Plán adaptace koníren v radnici na věznici.     1839 

inv. č. 837, kart. 653. 

 

Plán na adaptaci purkrabského úřadu a policejní věznice na radnici na městský 

pokladní úřad.         1839 

inv. č. 838, kart. 653. 

 

Vyúčtování nákladů za léčení vězňů.      1844 

inv. č. 731, sign. XI 5/35, kart. 528. 

 

f. Archiv města Uherské Hradiště II. 

Úřední korespondence k opravě věznice.     1845-1846 

inv. č. 353, sign. XVII/7, kart. 286. 

 

f. Okresní soud Uherské Hradiště 

Záležitosti stravování vězňů, rozpisy cen potravin.    1901  
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Seznam vězňů, jimž byla prominuta část trestu.    1901 

inv. č. 618, sign. Pres. 33, kart. 650. 

 

Kniha prohlídek vězení – přehled stavu vězňů.    1905-1910 

inv. č. 608, sign. Pres. 17, kart. 647. 

 

Výnos ministerstva spravedlnosti stanovující mzdy vězňů za práci. 1920 

Sdělení správy trestnice pro muže v Praze o tom, že vyrábějí lžíce, záchodové 

kbelíky, kbelíky na vodu, konve, jídelní šálky a železné postele.  1920 

inv. č. 607, sign. Pres. 16, kart. 647. 

 

Popis vězně uprchlého z věznice okresního soudu Vizovice.   1924 

Informace o zdražení rostlinných tuků vyráběných firmou Jiří Schicht 

z Ústí nad Labem, které byly dodávány do věznic.    1924 

Výnos ministerstva spravedlnosti ke statistickému šetření o výkonu trestu 

a vyplněný dotazník k věznici v Uherském Hradišti.    1937   

inv. č. 643, sign. Pres. 16, kart. 708. 

 

f. Archiv města Uherské Hradiště III. 

Nevyplněné stanovy spolku vězeňských dozorců – současně i průkaz člena. 

 1910, 1921, bez data  

Oznámení obecní radě Uherského Hradiště o založení spolku dozorců vězňů 

a konání schůzí, požadavek starosty na předložení stanov, českoněmecká verze 

stanov, tištěné německé stanovy.       1910 

Oznámení o konání valné hromady spolku.   1912,1914, 1922, 1923 

Oznámení o změně názvu spolku.      1914 

inv. č. 663, kart. 476. 

 

f. Okresní úřad Uherské Hradiště, presidiální spisy 1939-1945 

Sdělení o uvěznění četníka Františka Kubína v koncentračním táboře pro udržování 

styků se židy z Terezína.        1942 

inv. č. 401, kart. 545. 

 

Návrh na zřízení pracovního výchovného tábora pro muže.   1944 

inv. č. 528, kart. 550. 

 

f. Pracovní středisko Uherské Hradiště 

Výkazy změn stavu internovaných.      1945 

inv. č. 9, kart. 1. 

 

Jednání (žádosti) o propuštění z tábora.      1945 

inv. č. 12, kart. 2. 
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Korespondence internačního tábora – mzdové a výplatní listiny, 

seznamy internovaných, prozatímní táborový řád.    1945 

inv. č. 22, kart. 3. 

 

Jídelní lístek.          1945 

inv. č. 19, kart. 3. 

 

Přihlášky a odhlášky osob na SNB.      1945-1946 

inv. č. 11, kart. 2. 

 

Seznamy osob z internačního tábora.      1945-1946 

inv. č. 4, kart. 1. 

 

Knihy denního hlášení stavů a strážní služby.     1945-1946 

inv. č. 5-7, kart. 1. 

 

Měsíční hlášení o počtu internovaných.      1945-1946  

inv. č. 8, kart. 1. 

 

Rozdělovník služeb.        1945-1946 

inv. č. 2, kart. 1. 

 

Abecedně řazené popisy internovaných.     1945-1946 

inv. č. 10, kart. 1, 2. 

 

Knihy lékařských prohlídek.       1945-1946 

inv. č. 16, 17, kart. 2. 

 

Záznamy o zdravotním stavu internovaných a lékařské zprávy.  1945-1946 

inv. č. 18, kart. 2. 

 

Denní hlášení o pracovním nasazení internovaných.    1945-1946 

inv. č. 13, 14, kart. 2. 

 

Index k podacímu protokolu.       1945-1946 

inv. č. 21, kart. 3. 

 

Podací protokol strážního oddílu SNB.      1945-1946 

inv. č. 24, kart. 4. 

 

Korespondence týkající se služebních záležitostí strážního oddílu SNB, směrnice. 

1945-1946 

inv. č. 25, 26, kart. 4. 
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Hlavní kniha osobních účtů.       1945-1946 

inv. č. 27, kart. 4. 

 

Domácí řád pro pracovní středisko Uherské Hradiště.   1946 

inv. č. 1, kart. 1. 

 

Seznam zaměstnanců tábora.       1946 

inv. č. 3, kart. 1. 

 

Pátrání po osobách.         1946 

inv. č. 15, kart. 2. 

 

Podací protokol tábora.        1946 

inv. č. 20, kart. 3. 

 

Korespondence internačního střediska – směrnice pro jednotnou úpravu správy 

pracovních středisek, evidence internovaných, seznamy osob, odsuny. 1946 

inv. č. 23, kart. 3, 4. 

 

f. Okresní národní výbor Uherské Hradiště 

Jmenné seznamy internovaných, zprávy o stavu internačních táborů v Uherském 

Hradišti a Bzenci, záležitosti vybavení internovaných šatstvem a výstrojí na zimní 

období, negativní zprávy ke zjišťování objektů vhodných ke zřizování internačních 

táborů.          1945  

Záležitosti zaměstnávání internovaných, problémy s hygienou, jednání o zajištění 

lékaře pro internační tábor, domácí řády pro internační tábory, propouštění, protokol 

o stavu tábora.         1945-1946 

Nařízení a směrnice – zaměstnávání internovaných, útěky, internace přestárlých 

a dětí, provádění zdravotní služby, správa, hospodaření, účetnictví, zřizování 

internačních táborů, likvidaci pracovních a sběrných středisek, úrazové pojištění 

internovaných, odstraňování zjištěných závad, pracovní úlevy o Vánocích, internace 

válečných zajatců, stravování, oddělování zajištěných Čechů a Němců, služební řád 

pro dozorce a dozorkyně internačních, sběrných a pracovních středisek. 1945-1946 

Ponechání dosavadního správce tábora ve funkci a rozpis jeho povinností. 

1946 

Likvidace sběrného střediska v Uherském Hradišti.    1946-1947 

Půdorys internačního tábora.       bez data 

Přehled stavu mladistvých umístěných do tábora.    bez data 

Životopisné údaje dozorců tábora.      bez data  

inv. č. 389, sign. III, č. 2021/47, kart. 448. 
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Žádost o předložení hlášení o internačních táborech v jednotlivých obcích. 

Přehled o internačním táboře v Uherském Hradišti – stavy internovaných 

i zaměstnanců, zaměstnávání, finanční záležitosti, zrušení.   1947 

inv. č. 389, sign. III, č. 2021/47, kart. 445. 

 

Zařazování do TNP.        1949 

inv. č. 432, sign. 246, kart. 601. 

 

Návrh na využití budovy bývalé věznice v Uherském Hradišti, 

informace o plánovaných krocích pro ministra vnitra Lubomíra Štrougala, 

rozpočty plánovaných stavebních úprav, plány objektu.   1964 

inv. č. 1153, kart. 2087. 

 

Technický posudek k plánované přestavbě budovy bývalé věznice na dům služeb, 

plány a výkresy areálu.        1981 

inv. č. 795, kart. 1186. 

 

f. Okresní prokuratura Uherské Hradiště 

Zprávy o prohlídkách věznice v Uherském Hradišti.    1952 

inv. č. 68, sign. Spr. 12, kart. 38. 

 

Vysídlení vězněných Němců, přerušení trestu ze zdravotních důvodů, útěk vězňů.

           1952 

inv.č. 123, sign. Pnt, kart. 66. 

 

f. Okresní výbor KSČ Uherské Hradiště 

Zápisy z výborových členských schůzí útvarové organizace KSČ č. 41 a č. 42 

Krajského velitelství SVS a Krajského oddílu nápravných zařízení Uherské Hradiště.

           1952-1954 

inv. č. 369, 370, kart. 208. 

 

f. Věznice okresního soudu Uherský Ostroh, nezpracováno 

Index trestanců, vyšetřovanců a politických vězňů.    1927-1939 

Protokol administrativních vězňů.      1927-1944 
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Státní okresní archiv Vsetín 

 

f. Archiv města Rožnov pod Radhoštěm 

Přidělení dřeva na stavbu městské věznice.     1770 

inv. č. 385, kart. 5. 

 

Korespondence k propuštění bývalého krajského úředníka Josefa Dazina z mírovské 

věznice.          1861 

inv. č. 617, kart. 17. 

 

Plán na přístavbu věznice okresního soudu.     1906 

inv. č. 1387. 

 

f. Okresní soud Rožnov pod Radhoštěm 

Sebevražda trestance Karla Friese ve věznici okresního soudu.  1945 

inv. č. 420, sign. Tv L, kart. 446. 

 

f. Městský národní výbor Rožnov pod Radhoštěm 

Pokyn ke zrušení sběrných a internačních táborů pro děti do 18 let. 1945 

inv. č. 266, kart. 25. 

 

Nařízení a směrnice – pokyny pro věznice a trestní ústavy, kde jsou umístěni Němci, 

oddělování zajištěných Čecha a Němců, pátrání po osobách pracujících na tajných 

německých zbraních.        1945 

Přehled předmětu odcizených Němcům při noční razii vojenské skupiny v okresní 

věznici. Žádost o navrácení odcizených věcí.     1945 

Jmenné seznamy internovaných ve sběrném táboře, propouštění z tábora, léčebná 

péče.           1945 

Účetní doklady věznice.        1945-1947 

Jednání o jmenování velitelů věznice okresního soudu a sběrného tábora, 

mzdové záležitosti dozorců, jmenné seznamy zaměstnanců věznice 

a internačního tábora, přehledy odpracovaných hodin, pracovní nasazení a politická 

výchova vězňů, zprávy o prohlídkách věznice.     1945-1949 

Žádost o přidělení budovy bývalé věznice okresního soudu za účelem zbourání.

           1953 

inv. č. 267, kart. 25. 

 

Opava okresního soudu a věznice.      1946-1947 

inv. č. 441, kart. 66. 

 

Jednání pronájmu domu č. p. 128 justiční správě jako objektu okresního soudu 

a věznice, nájemní smlouvy, výpověď nájmu.     1947-1950 
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Žádost o pronájem obecní zahrady za bývalou věznicí za účelem pěstování brambor 

a zeleniny.          1949 

inv. č. 525, kart. 76. 

 

f. Okresní úřad Valašské Meziříčí, presidiální spisy I. 

Šetření k chování tří trestankyň propuštěných z ženské trestnice.  1864 

inv. č. 7, kart. 2. 

 

Výnos k výchově a národnostnímu složení chovanek ženské trestnice. 1864 

inv. č. 16, kart. 2. 

 

Výnos k provozu ženské trestnice.      1865 

inv. č. 31, kart. 2. 

 

Výnos k šetření chovanky trestnice Anny Strakové.    1865 

inv. č. 34, kart. 2. 

 

Útěk Pavla Kučery z věznice – soudní řízení u Krajského soudu Nový Jičín. 

1865 

inv. č. 38, kart. 2. 

 

Šetření o pověsti a státní spolehlivosti ředitele trestnice Antonína Bernýška. 

1900 

inv. č. 984, kart.14. 

 

Odvolání Antonína Petříčka z funkce komisaře ženské trestnice.  1900  

inv. č. 1000, kart.14. 

 

Relace četnictva o nebezpečí demonstrace při pohřbu Antonína Světlíka, 

který zemřel v důsledku věznění na Mírově za účast při protižidovských nepokojích 

ve Vsetíně roku 1899.        1903 

inv. č. 1098, kart. 15. 

 

Účast města na dražbě budovy bývalé ženské trestnice.   1913 

inv. č. 1357, kart. 19. 

 

Vyznamenání G. Jelínka, faráře seniora evangelické církve ve Stříteži za jeho činnost 

v trestnici.          1913 

inv. č. 1367, kart. 19. 

 

Šetření k možnosti využití bývalé trestnice jako domu invalidů.  1916 

inv. č. 1713, kart. 1916. 
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f. Archiv města Valašské Meziříčí 

Písemnosti k provozu ženské trestnice, oznámení o propuštění trestankyň. 

1865-1898 

inv. č. 530, sign. Jb, kart.73-79. 

 

Oznámení obcím o propuštění trestankyň z ženské trestnice, vězňů a osob z vazby.

           1899-1912 

inv. č. 531, sign. J, kart. 80-83. 

 

Rozpočet na nové schodiště v budově bývalé ženské trestnice.  1931 

inv. č. 558, sign. 11, kart. 173. 

 

f. Okresní úřad Valašské Meziříčí, presidiální spisy II. 

Oběžník ke zjišťování vězněných komunistů a občanů SSSR.  1924 

inv. č. 181, kart. 31. 

 

Zápis o prohlídce věznice okresního soudu pracovníkem Krajského soudu v Novém 

Jičíně.           1931 

inv. č. 558, kart. 42. 

 

Udělení pochvaly prap. F. Zimmermannovi za dopadení tří vězňů uprchlých 

z kamenolomu v Olšovci.        1937 

inv. č. 770, kart. 48. 

 

f. Okresní národní výbor Valašské Meziříčí 

Opravy budovy věznice a okresního soudu – vrata, topeniště, střehy, fasády, 

záchody, chodby.         1938-1947 

Žádost o povolení generální opravy věznice a soudu.    1955 

inv. č. 1100, sign. Výst. 328/2, kart. 791. 

 

Stížnost na nevhodné umístění internačního tábora v objektu továrny Jana Vlka.

           1945 

inv. č. 360, sign. III, kart. 33. 

 

Osobní záznamy vězňů – spisy, evidence.     1945 

inv. č. 1180, kart. 1009. 

 

Zprávy o převzetí vězňů a jejich propuštění.     1945 

inv. č. 1181, kart. 1010. 

 

Trestní spisy a seznamy trestních spisů internovaných.   1945 

inv. č. 1182, kart. 1010. 

 



 55 

Přihlášky peněžních vkladů vězňů ve spořitelnách.    1945 

inv. č. 1182, kart. 1010. 

 

Podací protokol internačního tábora Valašské Meziříčí.   1945-1946 

inv. č. 296. 

 

Seznamy příslušníků národní milice a národní bezpečnostní stráže, domácí řády 

pro internační tábory, opatření proti útěku vězňů.    1945-1946 

inv. č. 1176, kart. 1009. 

 

Osobní doklady internovaných, inventáře majetku internovaných.  1945-1946 

inv. č. 1177, kart. 1009. 

 

Zprávy o činnosti lidového soudu a stavu věznice v továrně firmy Vlk ve Valašském 

Meziříčí, propouštění ze sběrného tábora, povolení k zaměstnávání internovaných. 

1945-1946 

inv. č. 1178, kart. 1009. 

 

Seznamy internovaných v internačních táborech Valašské Meziříčí, 

Rožnov pod Radhoštěm a Kunvald.      1945-1946 

inv. č. 1179, kart. 1009. 

 

Pokladní deník pro internační tábory a odsun Němců.   1945-1946 

inv. č. 1290, sign. I. 

 

Schválení žádosti n. p. Tesla v Rožnově p. Radhoštěm o zbourání bývalé věznice 

a městských jatek kvůli výstavbě nového činžovního domu č. p. 48. 1954 

inv. č. 663, sign. 712.6, kart.352. 

 

Směrnice pro umisťování osob propuštěných z vězeňských ústavů do práce. 

1957 

inv. č. 872, sign. Prac. 1, kart. 495. 

 

f. Věznice okresního soudu Valašské Meziříčí, nezpracováno 

Protokoly, indexy.         1947-1952 

Zlomky korespondence.        1949-1953 

Spisy vězňů.          1949-1953 

 

f. Okresní úřad Vsetín 

Zaměstnávání vězňů při veřejných pracích, tiskopisy, pokyny, přehledy. 1909-1914 

inv. č. 412, sign. XIV-207A, kart. 108. 
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f. Archiv měst Vsetín 

Přidělení trestanců z Brna k regulaci potoka Jasenice.    1908  

inv. č. 309, kart. 9. 

 

f. Věznice okresního soudu Vsetín, nezpracováno 

Vězeňské protokoly, jednací protokoly, účetní knihy, knihy skvostů. 1913-1952 

Aktový materiál, účetní doklady za věznění Gestapem.   1939-1944 

Spisy vězňů.          1949-1953 

 

f. Okresní úřad Vsetín, presidiální spisy II. 

Zápis o provedení hygienické prohlídky okresní věznice.   1930 

inv. č. 676, kart. 13. 

 

Zápis o provedení hygienické prohlídky okresní věznice.   1933 

inv. č. 676, kart. 19. 

 

f. Okresní úřad Vsetín, presidiální spisy III. 

Instrukce pro hlášení případů uvěznění zaměstnanců politické správy. 1941 

inv. č. 152, kart. 30. 

 

f. Okresní národní výbor Vsetín 

Jmenné seznamy internovaných mužů internovaných.   1945  

inv. č. 100, 101. 

 

Evidence odpracovaných hodin a výdělků internovaných.   1945 

inv. č. 102a. 

 

Knihy vězňů internačního tábora.      1945 

inv. č. 102b. 

 

Kniha nemocných vězňů.        1945 

inv. č. 102c, d. 

 

Kniha nemocných strážných.       1945 

inv. č. 102e. 

 

Evidence osobních věcí internovaných.      1945 

inv. č. 102f-h. 

 

Kniha evidence zbraní, nábojů a stráží.      1945 

inv. č. 102ch. 
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Inventář věcí zapůjčených pro internační tábor.    1945 

inv. č. 102i. 

 

Podací protokol internačního tábora.      1945 

inv. č. 132. 

 

Vyšetřování stížností na velitele internačního tábora kpt. Františka Molo kvůli 

neoprávněnému vyhození strážného.      1945 

inv. č. 182, sign. I-23, kart. 22. 

 

Zatčení německého lékaře ve Starém Hrozenkově a jeho dodání do internačního 

tábora           1945 

inv. č. 220, sign. IX-11, kart. 49. 

 

Korespondence internačního tábora ve Vsetíně – rozhodnutí vyšetřovací komise, 

přijímání a propouštění internovaných, zdravotní záležitosti, přidělování na práci, 

seznamy internovaných, seznamy zaměstnanců, hlášení o noční přestřelce poblíž 

tábora, oznámení o pohřbu dvou internovaných.    1945 

inv. č. 1099, kart. 432. 

 

Domácí řád pro internační tábor, inventář zařízení tábora, zpráva o jeho likvidaci. 

1945 

inv. č. 1100, kart. 432. 

 

Protokoly z vyšetřování porušování kázně dozorců tábora.   1945 

inv. č. 1101, kart. 432. 

 

Potvrzení o partyzánské činnosti velitele internačního tábora Františka Molo 

a dalších.          1945 

inv. č. 1102, kart. 432. 

 

Zřízení táborů pro výkon ochranné vazby.     1945 

inv. č. 190, sign. III-26, kart. 26. 

 

Záznamy o úmrtí v internačních táborech.     1945-1946 

inv. č. 210, sign. VII-34, kart. 46. 

 

Výkaz vkladních a spořitelních knížek vězňů, pokyny pro úhradu mezd za práci 

internovaných, vyšetřování zpronevěry velitele internačního tábora, seznam věcí 

odebraných internovaným.       1945-1950 

inv. č. 1103, kart. 432. 
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Zahájení trestního stíhání kvůli hospodářským přečinům – zneužití pravomocí 

velitelem internačního tábora.       1946 

 inv. č. 189, sign. III-21, kart. 26. 

 

Zpráva o nedostatcích střežení internačního tábora.    1949 

inv. č. 199, sign. IV-10, kart. 29. 

 

Umisťování do TNP.        1949-1951 

inv. č. 295, sign. 242, kart. 66. 

inv. č. 318, kart. 69. 

inv. č. 533, sign. O.7c, kart. 69. 

inv. č. 552, sign. 256, kart.142. 

 

f. Okresní národní výbor Vsetín, spisy 1. 

Korespondence tajemníka okresního národního výboru k zajištění obdělávání 

zemědělské půdy vězněného Aloise Bogara.     1961 

inv. č. 665, kart. 22. 

 

Korespondence odboru místního hospodářství obchodu a cestovního ruchu kvůli 

odškodnění Aloise Sousedíka za neoprávněné uvěznění.   1972 

inv. č. 1034, sign. 99, kart. 1132. 
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Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna 

 

f. Okresní soud Bučovice 

Seznam vězňů.         1858-1861 

kn. č. 175. 

 

f. Archiv města Bučovice 

Zařazování do robotáren a donucovacích pracoven.    1878-1941 

inv. č. 582, kart. 39. 

 

f. Okresní národní výbor Bučovice 

Zařazování do TNP.        1949-1951 

inv. č. 240, sign. 67, kart. 80. 

 

f. Městský národní výbor Rousínov 

Seznam osob umístěných v zajišťovacím táboře Rousínov a vyúčtování za pracovní 

nasazení.          1945 

inv. č. 293, kart. 54. 

 

f. Okresní národní výbor Slavkov u Brna, nezpracováno 

Soupisy osob v internačním táboře Vyškov.     1945-1947 

Záležitosti zdravotní služby ve sběrném středisku, pokyny ke zdravotní péči. 

1946-1947 

 

f. Archiv města Vyškov 

Výkaz nákladů na stravování vězňů.      1753 

inv. č. 837, kart. 505. 

 

Výkazy vězněných osob.        1797-1799 

inv. č. 419, fasc. 1/1-14, kart. 277. 

 

Záležitosti stavby věznice.        1830-1840 

inv. č. 406, fasc. 45, kart. 35. 

 

f. Internační středisko Vyškov 

Domácí řád internačního střediska.      1945 

inv. č. 10, kart. 1. 

 

Povolení k rozmluvě s internovanými a k provedení výslechů.  1945 

inv. č. 17, kart. 2. 

 

Soupis internovaných příslušníků Gestapa a Kripo.    1945 

inv. č. 19, kart. 2. 
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Jednací protokoly.         1945-1946 

inv. č. 1-4, kart. 1. 

 

Dokumentace k provozním záležitostem internačního tábora.  1945-1946 

inv. č. 5-7, kart. 1. 

 

Směrnice pro správu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích.          1945-1946 

inv. č. 8, 9, kart. 1. 

 

Písemnosti k provozu, dozorčí službě, pokyny pro personál apod.  1945-1946 

inv. č. 11, kart. 1. 

 

Záležitosti přijímání a propuštění personálu.     1945-1946 

inv. č. 12, kart. 1. 

 

Výplatní listy dozorců.        1945-1946 

inv. č. 13, kart. 1. 

 

Pravidelná čtrnáctidenní hlášení o stavu a počtu internovaných.  1945-1946 

inv. č. 14, kart. 1 

 

Soupisy nemocných, zemřelých a uprchlých.     1945-1946 

inv. č. 15, kart. 2. 

 

Příkazy k pracovnímu nasazení internovaných.    1945-1946 

inv. č. 18, kart. 2. 

 

Soupis účtů za nákupy potravin a dalšího zboží pro středisko.  1945-1946 

inv. č. 21, kart. 2. 

 

Záznamy o balících s potravinami pro internované.    1946 

inv. č. 20, kart. 2. 

 

Soupis internovaných zařazených do transportu 8. 8. 1946.   1946 

inv. č. 16, kart. 2. 

 

f. Okresní národní výbor Vyškov, nezpracováno 

Zařazování do TNP.        1948-1950 
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Státní okresní archiv Zlín 

 

f. Jednotný národní výbor Gottwaldov 

Zařazování do TNP – zápisy zařazovací komise, pokyny, směrnice, zkrácení pobytu, 

propouštění.          1948-1952 

inv. č. 398, sign. 256, kart. 195. 

 

Šetření k podmíněnému propuštění z trestu.     1951-1953 

inv. č. 655, sign. 930, kart. 276. 

 

f. Archiv města Napajedla 

Záležitosti zařazování do donucovací pracovny.    1913-1940 

inv. č. 225, kart. 93. 

 

Internování občanů Napajedel v koncentračních a zajateckých táborech, úmrtní listy. 

1939-1944 

inv. č. 284, kart. 99. 

 

f. Městský národní výbor Napajedla 

Jednání o stravování a dopravě transportů z koncentračních a pracovních táborů, 

sběrné listiny věcných darů.       1945 

inv. č. 114, kart. 43. 

 

Potvrzení o věznění v německých věznicích, pátrání po nezvěstných vězněných. 

1945 

inv. č. 126, kart. 44. 

 

f. Okresní věznice Valašské Klobouky, nezpracováno 

Kniha vězňů.         1932-1947 

Nařízení ministerstva spravedlnosti, záležitosti smluvních lékařů, hlášení o stavu 

vězňů, zaměstnávání, útěky, služební záležitosti dozorců, předání a převzetí funkce 

velitele věznice, příkazy k předání vězňů do věznice v Uherském Hradišti, 

zadržení motáků a jídla.        1951-1952 

kart. 4. 

 

Vězeňské protokoly.        1943-1951 

Protokol trestanců a vyšetřovanců.      1951 

kart. 6. 

 

Jmenný seznam k vězeňskému protokolu.     1946-1950 

Přírůstková kniha.         1949-1951 

Protokol policejní vazby.        1950-1952 
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Index.           1952-1953 

kart. 7. 

 

Kniha vyšetřovanců.        1946-1951 

Vězeňský protokol.         1950-1951 

Protokol obviněných.        1952 

Protokoly odsouzených.        1952 

kart. 5. 

 

Podací protokoly.         1950-1952 

kart. 1. 

 

Spisy osob ve vyšetřovací vazbě.       1950-1952 

kart. 8. 

 

Osobní spisy vězňů a příjmové listy.      1951-1953 

kart. 9-10. 

 

Index k podacímu protokolu.       1952 

Podací protokoly.         1952-1953 

Jmenné seznamy se záznamy trestů.      1952-1953 

kart. 2. 

 

Indexy k podacímu protokolu.       1952-1953 

kart. 3. 

 

f. Archiv města Vizovic 

Policejní úřad města Zlín informuje městský úřad Vizovice o tom, že není možné 

zrušit obecní věznici a je proto nutné uvolnit dvě bývalé cely k výkonu policejní 

vazby.           1940 

inv. č. 222, kart. 116. 

 

f. Archiv města Zlína 

Stavební úpravy špitálu a městského vězení.     1818-1849 

inv. č. 459, kart. 440.  

 

Povolení stavby a stavební plán městského vězení a obydlí pro žebráka. 1856 

inv. č. 533, čj. 54, kart. 457. 

 

Knihy stravování vězňů v policejní věznici na radnici.   1940-1943 

inv. č. 309-310, kn. č. 309-310. 
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Vyúčtování stravování vězňů.       1940-1944 

Korespondence správy věznice ohledně stravování, zásobování, zdravotních 

záležitostí apod.         1940-1944 

Vyúčtování za léčení vězňů v policejní věznici ve Zlíně.   1942-1943 

Hlášení početního stavu vězňů.       1943 

Výkazy vydané stravy vězňům.       1944 

Výkaz pracovních hodin vězňů.       1944 

Vyúčtování za praní prádla ve věznici.      1944 

inv. č. 1115, kart. 578. 

  

Knihy denního stavu vězňů v policejní věznici na radnici.   1940-1944 

inv. č. 303-308, kn. č. 303-303. 

 

Hlášení o stavu věznice, inventáře a výskytu vší.    1940-1941 

Záležitosti zásobování a údržby věznice – odebírání přídělových lístků vězňům, 

stravování vězňů, doplňování inventáře, vybílení interiérů a další opravy. 

           1940-1945 

Vězeňský předpis pro zajištění styku Gestapa se správou policejní věznice ve Zlíně – 

podmínky přijetí a propouštění vězňů, domácí řády policejní věznice ve Zlíně. 

           1941 

Hlášení stavu vězňů v policejní věznici.      1941-1942 

Hlášení o chodu věznice.        1941-1942 

Hlášení o nedovolené a trestné činnosti vězňů.     1944 

Hlášení o počtu osob držených ve vazbě, hygienické a zdravotní záležitosti, 

porušování služebního řádu dozorci – nepovolené předávání cigaret a potravin 

vězňům, záležitosti internace německého obyvatelstva v prostorách věznice.  

1945 

inv. č. 1115, kart. 577,  

 

Směrnice k internaci Němců všeobecně a ve věznici okresního soudu ve Zlíně. 

1945 

Předpisy a nařízení k provozu internačního tábora Rybníky – zásobování, stravování, 

zaměstnávání, styk s internovanými.      1945 

Stížnosti na pochybení členů strážního oddílu.     1945 

Směrnice k přípravě odsunu internovaných.     1945 

Jednání k okradení internovaného F. Tománka.    1945 

Přidělování internovaných na práci.      1945  

inv. č. 1173, kart. 605. 

 

Rozvrh služby a školních hodin strážního oddílu SNB z internačního tábora ve Zlíně.

           1945 

Služební záležitosti mužstva strážního oddílu.     1945  

Směrnice pro strážní oddíl v internačním táboře na Rybníkách ve Zlíně. 1945 
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Jmenné seznam mužstva strážního oddílu z internačního tábora ve Zlíně. 

1945-1946 

Služební hlášení a protokoly strážního oddílu z internačního tábora ve Zlíně, ranní 

hlášení velitele internačního tábora.      1945-1946 

inv. č. 1117, kart. 578. 

 

Zařazování do TNP.        1948-1949 

inv. č. 1178, kart. 606. 

 

f. Internační tábor Zlín 

Křestní a oddací listy internovaných.      1918-1944 

inv. č. 44, kart. 4. 

 

Zrušení zajišťovacího tábora ve III. chlapeckém internátě.   1945 

inv. č. 3, kart. 1. 

 

Protokoly o hrubém zacházení s internovanými.    1945 

inv. č. 18, kart. 2. 

 

Vězeňské řády a směrnice.        1945-1946 

inv. č. 1, 2, kart. 1. 

 

Seznamy zaměstnanců a rozdělení služeb.     1945-1946 

inv. č. 4, kart. 1. 

 

Táborová hlášení o událostech.       1945-1946 

inv. č. 12, kart. 2. 

 

Zařazování a propouštění.        1945-1946 

inv. č. 13-16, kart. 2. 

 

Příkazy k potrestání internovaných za přestupky.    1945-1946 

inv. č. 17, kart. 2. 

 

Evidence pracovního nasazení internovaných.     1945-1946 

inv. č. 45, kart. 4.  

 

Lékařská péče a zdravotní záležitosti.      1945-1946 

inv. č. 46-49, kart. 5. 

 

Podací protokol a evidence došlé pošty.      1945-1946 

inv. č. 50, 51, kart. 5.  
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Zásobování internačního tábora.       1945-1946 

inv. č. 52, kart. 5.  

 

Korespondence tábora.        1945-1946 

inv. č. 53, 54, kart. 5.  

 

Inventář internačního tábora, soupisy zajištěných věcí, seznamy zapůjčených svršků. 

1945-1946 

inv. č. 55, 56, kart. 5.  

 

Hlášení stavů tábora.        1945-1947 

inv. č. 5-11, kart. 1, 2. 

 

Jmenné seznamy internovaných podle různých kritérií.   1945-1947 

inv. č. 19-43, kart. 3, 4. 

 

f. Okresní úřad – Okresní národní výbor Zlín 

Pracovní tábor v Lutonině.       1936-1938 

inv. č. 1767, sign. XI, kart. 1086. 

 

Pracovní tábor v Jasenné.        1937-1938 

inv. č. 1778, sign. XI, kart. 1088. 

 

Pracovní tábor v Uble.        1937-1938 

inv. č. 1769, sign. XI, kart. 1088. 

 

Pracovní tábor v Pozděchově.       1938 

inv. č. 1790, sign. XI, kart. 1090. 

 

Zřizování pracovních útvarů, seznam pracovních táborů.   1938-1939 

inv. č. 1398, sign. VIII, kart. 789. 

 

Kniha vězňů sběrného tábora Rybníky.      1945-1946 

inv. č. 2149, kart. 1198. 

 

Domácí řád sběrného tábora Rybníky, personální záležitosti zaměstnanců. 

1945-1946 

inv. č. 2162, kart. 1203. 

 

f. Okresní úřad Zlín, presidiální spisy 1935-1945 

Zpráva velitelství 8. divize o rozvrhu prací pracovního tábora.  1938 

inv. č. 330, kart. 6. 
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f. Okresní věznice Zlín, nezpracováno 

Seznam jmen k vězeňskému protokolu.      1940-1950 

Knihy vězňů.         1944-1950 

kart. 1. 

 

Knihy vězňů.         1951-1953 

Jmenné seznamy k vězeňskému protokolu.     1951-1953 

Protokol obviněných.        1950-1952 

kart. 2. 

 

Podací protokol.         1950 

Kniha důvěrné korespondence.       1951 

Seznam knih stanice SVS Gottwaldov I.      1951 

Protokol odsouzených.        1952 

Přírůstkový seznam knih.        1952-1953 

Jednací protokol – tajné.        1953 

kart. 3. 

 

Spisy osob umístěných do vyšetřovací vazby.     1950 

Zásobování věznice, účetní doklady, zaměstnávání vězňů, rekapitulace peněz vězňů, 

hlášení o politicko-výchovné práci, služební záležitosti dozorců, rozkazy náčelníka 

Správy nápravných zařízení a Krajského oddělení nápravných zařízení, dokumenty 

k provozu věznice.         1953 

kart. 4. 

 

Spisy osob umístěných do vyšetřovací vazby.     1951 

Příkazy k eskortám.         1953 

Popisy přijatých osob.        1953 

kart. 5. 

 

Osobní spisy odsouzených.       1953 

kart. 6-9. 

 

f. Okresní úřad Zlín, katalog 1942-1945 

Zpráva o stíhání dvou osob uprchlých z cikánského tábora.   1943 

inv. č. 142, kart. 2. 

 

f. Okresní národní výbor Zlín, presidiální spisy 1945-1948 

Výzva k obyvatelstvu, aby co nejdříve podalo svědectví ke zvěrstvům páchaným 

v německých věznicích.        1945 

inv. č. 51, kart. 2. 
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Doplněk k prozatímním směrnicím o koncentračních, kárných a pracovních táborech. 

1945 

inv. č. 43, kart. 2. 

 

Nařízení k odstranění dětí z internačních táborů.    1945 

inv. č. 61, kart. 2. 

 

Šetření poměrů v internačním táboře ve Zlíně.     1945 

inv. č. 98, kart. 2. 

 

Zpráva o výkonu vazby ve věznici okresního soudu ve Zlíně.  1945 

inv. č. 121, kart. 3. 

 

Hlášení o zdravotním stavu dětí do 14 let v internačním táboře Rybník. 1945 

inv. č. 145, kart. 3. 

 

Výnos ke zřízení internačních táborů při krajských soudech.  1945 

inv. č. 179, kart. 4. 

 

Domácí řád pro internační tábory a zpráva o jeho zavedení ve Zlíně. 1945 

inv. č. 182, kart. 4. 

 

Seznam internovaných slovenské národnosti ve Zlíně.   1945 

inv. č. 189, kart. 4. 

 

Zřízení izolace pro nemocné v internačním táboře ve Zlíně.   1945 

inv. č. 208, kart. 4. 

 

Služební řád pro dozorce internačních středisek.    1946 

inv. č. 228, kart. 5. 

 

Stížnosti zaměstnanců internačního střediska ve Zlíně.   1946 

inv. č. 285, kart. 6. 

 

Zpráva o poměrech ve věznici Zlín a Vizovice.     1946 

inv. č. 290, kart. 6. 

 

Propuštění zaměstnanců internačního tábora.     1946 

inv. č. 301, kart. 6. 

 

Žádost zaměstnanců likvidovaného internačního tábora ve Zlíně o mimořádnou 

odměnu.          1946 

inv. č. 316, kart. 6. 
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Státní okresní archiv Znojmo 

 

f. Okresní národní výbor Moravský Krumlov 

Účetnictví internačního tábora Moravský Krumlov, daňové doklady na provozní 

náklady a zásobování, náklady na mzdy pro dozorce, léčení internovaných. 

1945-1946 

Pokladní deník internačního tábora.      1945-1946 

Kniha příjmů a výdajů internačního tábora.     1945-1946 

inv. č. 258, kart. 114. 

 

Směrnice pro správu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích.          1946 

Pohledávky internačního tábora za neproplacenou práci internovaných. 1946-1947 

Výkazy odpracovaných hodin dozorců a dozorkyň sběrného tábora v Miroslavi. 

1946-1947 

Náklady na odsun a mzdy zaměstnanců.     1946-1947 

Vyúčtování za pracovní nasazení internovaných v internačním táboře Moravský 

Krumlov.          1948-1949 

inv. č. 259, kart. 115. 

 

Odsuny, vynětí, seznamy internovaných.     1946-1950 

inv. č. 260-264, kart. 116-120. 

 

f. Věznice při okresním soudu Moravský Krumlov 

Vězeňské protokoly.        1945-1953 

inv. č. 1-4, kart. 1. 

 

Protokol vyšetřovanců sborového soudu.     1948-1952 

inv. č. 5, kart. 1. 

 

Popisník vyšetřovaných osob.       1949 

inv. č. 6, 7, kart. 1. 

 

Podací deník.         1949 

Presidiální deník.         1949-1950 

kart. 1. 

 

Indexy vězňů.         1949-1953 

inv. č. 8-10, kart. 2. 

 

Podací protokoly.         1950-1953 

inv. č. 11-13, kart. 2. 
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Indexy k podacímu protokolu.       1950-1953 

inv. č. 17, 18, kart. 2. 

 

Podací protokol k tajným spisům.      1951-1953 

inv. č. 15, 16, kart. 2. 

 

Osobní spisy vězňů.        1953 

kart. 2. 

 

 f. Archiv města Znojmo, stavební plány a dokumentace 1806-1945 

Stavební plány staré věznice – ulice Přemyslovců.    1840-1949 

inv. č. 55, sign. AMZ-P/55. 

 

f. Katalog spisovny města Znojma 1865-1918 

Požární předpis pro věznici krajského soudu ve Znojmě.   1902 

Korespondence k provozu věznice.      1902-1910 

sign. XXV/9, kart. 443. 

 

f. Okresní národní výbor Znojmo, oddíl Všeobecná registratura 1945-1948 

Jmenný seznam internovaných v kárném táboře Znojmo.   1945  

pres. č. 109/45Presv., kart. 1.  

 

Záležitosti služby a št. strm. Stanislava Lancoucha v internačním táboře Znojmo 

           1945-1946 

Zpráva o zřízení a provozu internačního tábora ve Znojmě.   1946 

pres. č. 378, kart. 4, 1946. 

 

f. Sběrné a internační středisko Znojmo, nezpracováno 

Seznamy internovaných, statistické údaje o počtu internovaných, korespondence 

týkající se správy střediska, pracovního nasazení internovaných, odsunu, 

směrnice a oběžníky, doklady odebrané odsunutým Němců o jejich majetkových 

poměrech, kartotéka internovaných a zatčených v internačním, kárném a pracovním 

táboře.          1945-1946 
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Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou 

 

f. Okresní soud Bystřice nad Pernštejnem 

Vězeňské protokoly.        1888-1911 

inv. č. 181, 182.  

 

f. Okresní národní výbor Bystřice n. Pernštejnem 

Evidence trestních přestupků TNP.      1949-1952  

inv. č. 606, kart. 92. 

 

Návrhy na zařazení do TNP.       1950 

č. 857, 858, 965/50-III, kart. 94. 

 

Šetření ohledně žádostí o milost odsouzených osob (i §78).   1951-1953 

inv. č. 607, kart. 92. 

 

Sdělení Jáchymovských dolů n. p. v Příbrami ohledně předání dřevěného baráku 

pro Jednotu v Bystřici n. Pernštejnem.      1959 

inv. č. 343, kart. 48. 

 

f. Archiv města Nové Město na Moravě 

Zprávy o osobách propuštěných z vězení.     1816-1949 

inv. č. 691, sign. XXXV/4, kart. 209. 

 

f. Okresní soud Nové Město na Moravě 

Rejstřík trestanců.         1850-1855 

inv. č. 156. 

 

Soudní záležitosti – mimo jiné záležitosti provozu věznice okresního soudu 

(stravování aj.)         1856-1897 

inv. č. 705-711, sign. E. 

 

f. Okresní úřad Nové Město na Moravě 

Nařízení – bezplatná přeprava osob do kárných táborů, evidence osob práce 

se vyhýbajících, povolávání do tábora, propouštění.    1940-1941 

Projednávání zařazení do kárného tábora, trestní a povolávací listy. 1940-1941 

Domácí řád kárného pracovního tábora II. Hodonín u Kunštátu.  1941 

inv. č. 1123. 

 

f. Okresní národní výbor Velká Bíteš 

Zařazování do TNP.        1949-1950 

inv. č. 172, kart. 83. 
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f. Okresní soud Velké Meziříčí 

Protokoly trestanců.        1869-1897 

inv. č. 224-227. 

 

Písemnosti k provozu okresní věznice – stravování, jídelní lístky, účetní záležitosti, 

korespondence s nadřízenými úřady.      1872-1890 

inv. č. 1179, sign. E. 

 

f. Okresní úřad Velké Meziříčí, presidiální spisy 1855-1918 

Zpráva okresního úřadu o hygieně vězňů a jejich zdravotním stavu. 1855 

č. j. 182, inv. č. 86. 

 

Nařízení k úhradě částky 17zlatých a 24 krejcarů dozorcem vězňů A. Krčálem – 

náklady spojené s útěkem čtyř vězňů z velkomeziříčského vězení. 

Další korespondence k případu.       1856 

č. j. 186, inv. č. 175. 

č. j. 187, inv. č. 176. 

č. j. 188, inv. č. 177.  

 

Krajský hejtman vyzývá k častějším kontrolám vězení za účelem zabránění útěkům. 

1856 

č. j. 92, inv. č. 138. 

 

Sdělení o propuštění pomocníka soudního sluhy Václava Zajíce kvůli nemravnému 

zacházení s ženou ve vězení.       1856 

č. j. 36, inv. č. 120. 

 

Krajský hejtman ukládá další vyšetření případu V. Zajíce a další korespondence 

k šetření.          1856 

č. j. 42, inv. č. 125. 

č. j. 62, inv. č. 131. 

č. j. 68, inv. č. 132. 

č. j. 123, inv. č. 154. 

 

Korespondence krajského a okresního hejtmana ohledně stavby nové věznice. 

1857 

č. j. 42, inv. č. 202. 

 

Žádost Krajského soudu v Jihlavě o výslech v řízení proti dozorcům vězňů. 

1859 

č. j. 38, inv. č. 299. 
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Žádost výpomocného zřízence Jana Nováka o místo dozorce vězňů. 1861 

č. j. 167, inv. č. 495. 

 

Zemský soud v Brně žádá Okresní úřad Velké Meziříčí, aby J. Novákovi sdělil, 

že místo dozorce bylo uděleno jinému žadateli.    1862 

č. j. 23, inv. č. 513. 

 

Zpráva okresního úřadu pro c. k. místodržitelství ve věci interpelace poslanců proti 

reklamě vězeňských výrobků v úředním listu.     1908 

č. j. 83, inv. č. 2125. 

 

f. Okresní úřad Velké Meziříčí, presidiální spisy 1918-1939 

Vyjádření okresního hejtmana ke stížnosti na poměry ve věznici okresního soudu 

ve Velkém Meziříčí.         1933 

č. j. 52, inv. č. 256. 

 

f. Internační tábor Velké Meziříčí 

Podací protokol.         1945 

Pokladní kniha příjmů a vydání.       1945 

Seznam zabavených peněz a cenností.      1945 

Jmenné seznamy internovaných.       1945-1946 

Záznam denního pracovního nasazení.      1945-1946 

kart. 1. 

 

f. Okresní národní výbor Velké Meziříčí 

Seznam členů a přehled pracovní náplně zajišťovacího oddílu Národní bezpečnostní 

stráže.           1945 

inv. č. 419, kart. 152. 

 

Seznamy internovaných Němců.       1945 

inv. č. 395, kart. 126. 

 

Jednání k zajištění ostrahy internačního tábora Velké Meziříčí.  1945 

Informace o zřízení nuceného pracovního oddílu trestanců, odbočky trestnice Mírov, 

ve Velkém Meziříčí.         1946 

Projednávání nedostatků dozorců pracovního oddílu trestanců ve Velkém Meziříčí. 

1946 

Projednání zaměstnávání trestanců ve Velkém Meziříčí v zimě a za špatného počasí 

(draní peří apod.).         1946 

inv. č. 364, sign. III/8, kart. 117. 

 

Kniha oběžníků bezpečnostního referenta okresního národního výboru upravujících 

provoz internačního tábora.       1945 
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Periodická hlášení o počtu internovaných ve Velkém Meziříčí.  1945-1946 

Nařízení k vězeňství a internačním táborům –  internace mladistvých, propouštění 

internovaných Maďarů, pracovní nasazení internovaných, jmenné seznamy, 

internace válečných zajatců (evidence, hlášení stavů, doručování pošty, výstroj, 

propouštění), zřizování a provoz správních věznic, další udržování obecních věznic, 

náklady na policejní vazbu v soudních věznicích.    1945-1948 

inv. č. 341, sign. III/1, kart. 113. 

inv. č. 365, sign. III/8, kart. 117. 

 

Informace o zrušení internačního tábora ve Velkém Meziříčí.  1946 

inv. č. 366, sign. III/8, kart. 117. 

 

Hospodářské a účetní záležitosti internačního tábora ve Velkém Meziříčí, 

směrnice pro správu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích, likvidace internačních táborů.     1946-1951 

inv. č. 1486, kart. 631. 

 

Prozatímní ústavní, kázeňský a výchovný řád pro TNP.   1948 

Přehled komisí pro zařazování do TNP a rozvrh pracovišť TNP.  1948 

Nařízení, pokyny a směrnice – prozatímní pokyny MV, převzetí sběrných středisek 

ke zřízení TNP, připomínky k provádění zákona o TNP, předávání osob zadržených 

při pokusu o překročení státní hranice do TNP, dodávání osob, doprava a úvěrování 

jízdného, písemnosti k zařazení jednotlivých osob, zrušení TNP ve Znojmě, zřízení 

sběrných TNP, účast národních výborů při řízení TNP, zajištění výživného rodin 

osob zařazených do TNP, způsob zařazení, dodatky k řádu TNP, konference 

bezpečnostní referentů okresních národních výborů.    1948-1949 

inv. č. 421, kart. 152. 

 

Projednávání jednotlivých případů zařazení do TNP.    1949-1950 

inv. č. 1541, kart. 649. 

 

Žádosti o propuštění z výkonu trestu.      1950-1959 

inv. č. 1542, sign. 614, kart. 649. 

 

Jednání k zařazení propuštěného trestance do práce.    1955 

inv. č. 1424, sign. 506, kart. 597. 

 

f. Archiv města Žďár 

Projednávání stavby městského vězení a čelední místnosti na radnici, rozpočty, 

stavební plány.         1840-1845 

inv. č. 286, kart. 114. 
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Okresní soud upomíná městský úřad ohledně nutnosti rozšíření soudní věznice 

a další jednání.         1886 

inv. č. 360, kart. 229. 

 

f. Okresní soud Žďár 

Soudní záležitosti – mimo jiné záležitosti provozu věznice okresního soudu 

(stravování aj.)         1856-1866 

inv. č. 457, sign. E. 

 

f. Okresní národní výbor Žďár nad Sázavou 

Zařazování do TNP.        1949-1952 

inv. č. 520, kart. č. 107. 
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Zemský archiv v Opavě 
 

Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově 

 

f. Archiv města Bruntálu 

Vězeňský protokol.         1843-1849 

inv. č. 147. 

 

f. Okresní úřad Bruntál 

Záležitosti týkající se propouštění vězňů, rozsudky (mimo jiné).  1850-1851 

inv. č. 412, sign. 10, kart. 20. 

 

Přehledy počtu vězňů a vyslýchaných v Bruntále    1855-1868 

inv. č. 516, sign. J, kart. 145. 

 

Zpráva z věznice v Opavě o uvěznění dvou osob z okresu Bruntál.  1856.  

inv. č. 515, sign. J, kart. 142. 

 

Jednotlivé případy osob zařazených do donucovací pracovny.  1858-1861 

inv. č. 515, sign. J, kart. 143. 

 

Ve složce mimo jiné záležitosti vyúčtování obecní věznice.   1860-1861 

inv. č. 438, sign. B, kart. 59. 

 

Informace o propuštění vězně z mírovské trestnice.    1873 

Informace o útěku nebezpečného zločince Valentina Antlera z vězení. 1873 

inv. č. 516, sign. J, kart. 146. 

 

f. Okresní národní výbor Bruntál I. 

Sběrný tábor Machold – propouštění a zařazování, útěky, počty zaměstnaných, 

popis tábora, zaměstnávání, vyúčtování za práci internovaných, záležitosti oddílu 

národní bezpečnosti, zásobování a stravování, jmenné seznamy internovaných, 

pátrání po osobách, oblečení pro internované, zdravotní záležitosti, plánek tábora, 

hospodaření tábora.        1945-1946 

inv. č. 85, kart. 22. 

 

f. Archiv města Dvorců 

Ustanovení místní organizace spolku pro ochranu propuštěných vězňů. 1860 

inv. č. 301, sign. X, kart. 53. 
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f. Okresní soud Dvorce 

Návrh na stavbu věznice ve Dvorcích, jednání s úřady, rozpočty, účty, půdorysný 

plánek.          1850-1859 

inv. č. 49, sign. Bc, kart. 22. 

 

f. Archiv města Krnov 

Pokyny pro provoz městského vězení, stravování a zacházení s vězni. 

Hlášení o uvěznění a propuštění.       1790-1850 

inv. č. 982, kart. 201-202. 

 

Jednání k opravám městského vězení v domě č. p. 85, půdorysný plán. 1849 

Rekonstrukce budovy určené ke zřízení okresního soudu.   1850 

inv. č. 947, kart. 45. 

 

Seznamy osob postrkovaných a propouštěných z vězení.   1831-1835 

inv. č. 162, kart. 28. 

 

f. Okresní soud Krnov 

Rozpočet na stavbu nové věznice, vybavení inventářem, písemnosti k cenovým 

nabídkám, půdorys vězeňské kaple a plán oltáře, vybavení kaple, 

písemnosti k dalšímu provozu věznice, inventáře věznice.   1856-1869 

inv. č. 85, sign. E, kart. 9. 

 

f. Úřední soud Krnov 

Předpisy k zacházení s vězni, vánoce, cenový rozpis vězeňského oblečení, vybavení 

a stravování, vězeňské knihovny, zaměstnávání, korespondence s dalšími věznicemi, 

účetní záležitosti, vyúčtování léků pro soudní věznici.   1938-1945 

Seznamy vězňů opavského Gestapa ve věznici úředního soudu Krnov. 1942-1943 

evid. č. 190, sign. 45 Pres., kart. 173. 

 

f. Landrát Krnov 

Záležitosti pracovních táborů a pracovního nasazení válečných zajatců, předpisy, 

vyúčtování, ubytování.        1938-1944 

inv. č. 285-286, sign. Ho-604/1, Ho-604/2, fasc. 721-726. 

 

Zásobování pracovních a zajateckých táborů a soudní věznice.  1942-1945 

inv. č. 470, sign. EA, fasc. 1554-1573. 

 

f. Okresní národní výbor Krnov I. 

Seznamy internačních táborů, směrnice a domácí řády, likvidace, roční účetní 

výkazy, periodická hlášení o stavu tábora, zásobování, ubytování, zdravotní péče 

a pracovní nasazení internovaných, provoz internačního tábora, služební řády 
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pro dozorce, seznamy internovaných antifašistů, přehledy zaměstnavatelů 

internovaných.         1945-1948 

inv. č. 261-278, kart. 217-231. 

 

f. Okresní národní výbor Krnov II.  

Směrnice pro komise pro zařazování do TNP, reorganizaci táborů, výkon trestu.

           1949-1959 

inv. č. 448, sign. vnitř/10, kart. 235. 

 

Návrhy na zařazení do TNP.       1949-1950 

inv. č. 651, sign. prac/2, kart. 367. 

 

Zařazování osob amnestovaných a propuštěných z TNP do pracovního poměru. 

1951-1957 

inv. č. 669, sign. prac/16, kart. 376. 

 

f. Okresní soud Město Albrechtice, neuspořádáno 

Provoz soudní věznice – vyúčtování vězeňských nákladů, stravování vězňů, 

korespondence s nadřízenými úřady, inventáře, souhrnné přehledy nákladů 

okresních soudních věznic na Moravě a ve Slezsku.    1878-1897 

poř. č. 612. 

 

f. Okresní národní výbor Moravský Beroun 

Předpisy a směrnice upravující provoz internačních táborů – lékařská péče, 

výstroj personálu, evidence zemřelých a uprchlých, zavedení elektroinstalace, 

zdravotní záležitosti, vedení polního hospodářství, působení duchovních, mladiství, 

závady středisek.         1945-1946 

Zařazování a propouštění z internačního tábora, jmenný seznam internovaných, 

jmenné seznamy příslušníků SNB a záležitosti služby, dotazníky příslušníků SNB 

pátrání po osobách a přesuny internovaných, zrušení internačního tábora, 

korespondence k vybavení tábora, hlášení o stavu střediska, pátrání po osobách 

spojených s vraždou britských letců, útěky z tábora, stravování, zdravotní záležitosti, 

zásobování.          1945-1946 

inv. č. 47, kart. 111. 

 

f. Okresní úřad Rýmařov, presidiální spisy 

Porušení povinností vězeňského dozorce a útěk věznice z okresní soudní věznice.

           1856 

sign. Bd/70, inv. č. 24, kart. 1. 
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f. Okresní úřad Rýmařov 

Výkazy nákladů na stravování vězňů a osob ve vazbě ve věznici okresního úřadu. 

1856-1868 

inv. č. 394, sign. B, kart. 71. 

 

f. Okresní národní výbor Rýmařov I. 

Domácí řád pro internační tábory.      1945 

Jídelní lístky internačního střediska.      1945-1946 

Hlavní seznam internačního střediska – kniha internovaných.  1945-1946 

Jmenné seznamy internovaných.       1945-1946 

Směrnice a předpisy k provozu střediska.     1945-1947 

Seznamy propuštěných z internačního střediska.    1945-1946 

Výpisy z rejstříku trestů internovaných osob.     1946 

Zaměstnávání internovaných osob.      1946 

Seznamy cenností odebraných internovaným.     1946 

Inventář střediska Janovice-zámek.      1946 

Záležitosti likvidace internačního střediska.     1946-1947 

inv. č. 115, kart. 153. 

 

f. Okresní soud Vrbno pod Pradědem 

Vězeňské výlohy, náklady na vybavení věznice.    1886 

inv. č. 101, kart. 1. 

 

Výlohy na věznění, vybavení věznice.      1887,1888 

inv. č. 110, kart. 1. 

 

Ceník čištění vězeňského prádla.       1909, 1910 

inv. č. 367, 370, kart. 3. 

 

Výkaz zaměstnávání a vyučování trestanců.     1913, 1919 

inv. č. 427, 497, kart. 5, 6. 

 

Ceník výrobků trestnice Plzeň Bory, Kartouzy, Praha, Mírov a ústavu Komenského 

v Košicích.          1921 

inv. č. 528, kart. 6. 

 

Jednání o zásobování vězeňských ústavů rýží a řešení případu vadné rýže dodané 

firmou Jakub Strass z Prahy.       1921 

inv. č. 530, kart. 6. 
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Státní okresní archiv Frýdek-Místek 

 

f. Okresní soud Frýdek I., nezpracováno 

Seznamy vězňů.         1890-1893 

sign. 189, 190. 

 

f. Archiv města Frýdek 

Dodávky erárního zboží pro věznice.      1911 

inv. č. 692, sign. IX, kart. 186. 

 

f. Městský národní výbor Frýdek-Místek 

Dotazníky účastníků odboje, vězněných a popravených.   1945-1946 

inv. č. 114, sign. I/3, kart. 11. 

 

f. Okresní národní výbor Frýdek-Místek 1945-1960 

Pracovní výkazy internovaných.       1945 

inv. č. 340, sign. III, kart. 290. 

 

Pracovní výkazy internovaných podle zaměstnavatelů.   1945-1946 

inv. č. 340, sign. III, kart. 291, 292. 

 

Podací protokol internačního střediska Němců.    1945-1946 

inv. č. 196. 

 

Index k podacímu protokolu internačního střediska Němců.  1945-1946 

inv. č. 232. 

 

Deník stavu osob v pracovním a internačním táboře.    1945-1946 

inv. č. 108. 

 

Kartotéky sběrného střediska v Místku, karty propuštěných a odsunutých, 

karty o přidělování na práci.       1945-1946 

inv. č. 1052, kart. 1305-1308. 

 

Jmenné seznamy a indexy osob umístěných v internačním středisku Frýdek. 

           1945-1946 

inv. č. 109-116. 

 

Směrnice pro správu a hospodaření v internačních, pracovních a sběrných 

střediscích, soupis sběrných a zajišťovacích táborů.    1945-1946 

inv. č. 322, sign. III, kart. 269. 
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Potvrzení o dodání nebo propuštění Němců z internačního tábora, 

protokoly o výsleších, služební lístky a hlášení o stavech a organizačních 

záležitostech.         1945-1946 

inv. č. 323, sign. III, kart. 270. 

 

Propouštění ze zajateckých a internačních táborů.    1945-1946 

inv. č. 324, sign. III, kart. 271. 

 

Převzetí internačního a pracovního střediska, hospodářské záležitosti, likvidace. 

1945-1946 

inv. č. 1053, kart. 1309. 

 

Středisko pro přestárlé osoby německé národnosti.    1945-1948 

inv. č. 337, sign. III, kart. 285, 286. 

 

Zásobování internačního střediska – dodací listy apod.   1946 

inv. č. 338, sign. III, kart. 287. 

 

Osobní spisy zaměstnanců internačních středisek.    1946 

inv. č. 1054, kart. 1309. 

 

Výkazy vyplácených mezd přidělených Němců.    1946-1947 

inv. č. 341, sign. III, kart. 293, 294. 

 

Přidělování internovaných Němců a zajatců z tábora Třinec na práci. 1946-1948 

inv. č. 339, sign. III, kart. 288, 289. 

 

Kartotéka sběrného tábora I, II, III, Frýdek-Místek, Lískovec.  bez data 

inv. č. 1050, kart. 1302. 

 

Kartotéka sběrného tábora Staré Město, Sviadnov.    bez data 

inv. č. 1051, kart. 1303. 

 

f. Okresní národní výbor Frýdek-Místek 1960-1976 

Řízení práce osob propuštěných z výkonu trestu – řazeno abecedně podle jmen. 

           1962-1972 

inv. č. 248, sign. 506, kart. 619-625. 

 

f. Archiv města Místek 

Rozpočet a plán novostavby věznice.      1853 

inv. č. 354, sign. G1, kart 52. 
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Měsíční přehledy cen věcí potřebných pro chod věznice.   1867 

inv. č. 371, sign. M3, kart. 55. 

 

Oznámení věznic o trestancích s domovskou příslušností v Místku. 1869 

inv. č. 344, sign. C3, kart. 52. 

 

f. Okresní úřad Místek 

Projednávání žádosti učitele Jana Hofmanna z Nové Bělé o odstranění obecní věznice 

ze školní budovy.         1888 

inv. č. 768, sign. Ic, kart. 507. 

 

Jednání o přestavbě věznice v Místku, plán přestavby   1897 

inv. č. 718, sign. Hb/99, kart. 464. 

 

f. Okresní soud Místek, nezpracováno 

Podací protokol vězňů předaných krajskému soudu.    1892-1897 

inv. č. 168. 

 

Vězeňské protokoly.        1922-1923 

inv. č. 151, 152. 

 

Index k vězeňskému protokolu.       1923-1929 

inv. č. 153. 
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Státní okresní archiv Jeseník 

 

f. Archiv města Javorník 

Zprávy o propouštění z trestních ústavů, věznic – obsahuje tištěný plán soudu 

a věznice v Opavě.         1826-1911 

inv. č. 464, sign. V/19, kart. 76. 

 

f. Okresní úřad Jeseník – presidiální spisy (1850-1855) 

Výnos Generálního velitelství na Moravě k příjezdu politického trestance Ludvíka 

Zambelliho vězněného v Josefově, jemuž bylo dáno povolení na čestné slovo k léčení 

v Gräfenberku, zpráva okresního úřadu k témuž a dopis jmenovaného. 1866 

inv. č. 114, kart. 8. 

 

Zpráva o internaci politického trestance Ladislava Szelestaye na Gräfenberku. 

1866 

inv. č. 128, kart. 8. 

 

Pokyny ke hlídání internovaného politického trestance Ladislava Szelestaye. 

1866 

inv. č. 137, kart. 8. 

 

Směrnice ke hlídání politických trestanců L. Zambelliho a L. Szelestaye. 1866 

inv. č. 141, kart. 8. 

 

f. Okresní soud Jeseník 

Výnosy ministerstva spravedlnosti k dodávání vězňů do nemocnic. 1925-1940 

Výkazy o stavu vězňů.        1945-1949 

Úmrtí a zranění vězňů a jejich dodání do nemocnice.    1946-1947 

inv. č. 1038, kart. 277. 

 

Zajištění potřebného inventáře věznice a potravin    1943-1948 

inv. č. 1037, kart. 277. 

 

Jednání o zřízení ústavu pro mladistvé v soudním okrese Javorník, přehled vězňů 

v okresní soudní věznici Javorník za účelem stravování, zpráva o obsazenosti 

věznice v Javorníku, zpráva o převzetí věznice Javorník.   1945 

Zpráva o převzetí věznice Vidnava, zpráva o stavu věznice Vidnava. 1945 

Zpráva o převzetí věznice Cukmantl (Zlaté Hory).    1945 

inv. č. 1034, kart. 277. 

 

Zpráva o šetření vhodnosti objektů v soudním okrese Cukmantl, které byly navrženy 

ke zřízení ústavu pro mladistvé.       1945 
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Jednání ohledně vhodných zemědělských pozemků ohledně zřízení justičních statků 

a trestního přechodného ústavu.       1945 

inv. č. 1035, kart. 277. 

 

Záležitosti převzetí okresních věznic v Javorníku a Jeseníku, inventář, přehled stavu 

vězňů za účelem stravování, přemisťování do internačních táborů, 

nařízení pro správu  věznice k provozu.      1945 

inv. č. 1032, kart. 277. 

 

Směrnice ministerstva spravedlnosti o přehledech zaměstnanců soudů a stavu vězňů 

a výkazy zaměstnanců.        1945-1946 

inv. č. 1051, kart. 278. 

 

Soupis knih vězeňské knihovny, požadavky na vybavení, střelné zbraně, popis stavu 

věznice Jeseník, záležitosti dovybavení věznice inventářem.   1945-1948 

inv. č. 1036, kart. 277. 

 

Směrnice pro nasazení vězňů na venkovské práce a zprávy o útěcích vězňů z okresní 

soudní věznice Jeseník.        1945-1948 

inv. č. 1039, kart. 277. 

 

Hlášení a vyšetřování útěků vězňů z okresní soudní věznice a venkovních pracovišť.

           1945-1948 

inv. č. 1040, kart. 277. 

 

Stížnosti vězňů a šetření nepřístojností ve věznici.    1945-1948 

inv. č. 1041, kart. 277. 

 

Nařízení k zajištění vězeňského lékaře v Jeseníku, informace o výkonu lékařské péče, 

odměny pro lékaře.         1945-1946 

Záležitosti vězeňských dozorců – přemisťování, záznamy o nedostatcích. 1945-1949 

inv. č. 1033, kart. 277. 

 

f. Okresní národní výbor Jeseník 

Denní hlášení o stavu v internačním táboře Adolfovice a přehledy odebraných 

peněz.           1945 

inv. č. 83, 84, kart. 17. 

 

Rozkazy, směrnice a vyhlášky k provozu internačního tábora Adolfovice, Domašov, 

Javorník, jmenné seznamy internovaných, potvrzení o dodání do internačního 

tábora, přemisťování internovaných, žádosti o propuštění, přehledy dozorců, 

personální záležitosti, výstroj internovaných a vybavení internačních táborů, šetření 
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provinění strážných, hygiena v táborech, vyúčtování za práci internovaných, 

stravování.          1945-1946 

inv. č. 80, kart. 13, 14. 

 

Vyúčtování nákladů spojených s provozem internačních táborů, 

přemisťováním a odsunem internovaných osob.    1945-1946 

inv. č. 85, kart. 17. 

 

Záležitosti šetření věznění ruských zajatců během války, pochody smrti, hroby -

Rusové (RA, Vlasovci), Němci, Francouzi, fotografie z exhumace, dotazníky osob 

vězněných Gestapem.        1945-1949 

inv. č. 86, 87, kart. 18. 

 

f. Archiv města Vidnava 

Tábor ruských válečných zajatců, jmenné přehledy, pracovní nasazení vězněných 

osob, stravování.         1942-1944 

inv. č. 750, sign. 043/44-1, kart. 252. 

 

f. Archiv města Zlaté Hory (Cukmantl) 

Seznam osob uvězněných pro důchodkové přestupky (povinných nahradit náklady 

ze státních peněz) v městské věznici.      1849-1850 

inv. č. 1422. 
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Státní okresní archiv Karviná 

 

f. Okresní úřad Bohumín, presidiální spisy 1855-1868 

Zpráva o udělení ostré důtky vězeňskému dozorci Albertu Klusiokovi za porušení 

služebních předpisů.        1862 

inv. č. 241, kart. 5. 

 

Příkaz k vyhledání spisu, týkajícího se proplácení stravného vězňů za 2. čtvrtletí 1855 

zřízenci okresního úřadu Albertu Klusiokovi.     1867 

inv. č. 892, kart. 13. 

 

Personální záležitosti vězeňského dozorce A. Klusioka – proplácení v stravování 

vězňů, žádosti peněžní výpomoc a o poskytnutí vyššího místa.  1868 

inv. č. 932-934, kart. 14. 

 

f. Městský národní výbor Bohumín 

Řád internačního tábora, výkazy internovaných osob, seznamy osob odeslaných do 

pracovního tábora, propouštění z internace, likvidace tábora.  1945-1946 

inv. č. 327, kart. 90. 

 

f. Okresní hejtmanství Fryštát, presidiální spisy 1855-1917 

Únik trestanců.         1862 

B 7, 30, kart. 3. 

 

Dary knihovnám trestnic Mírov a Valašské Meziříčí – akce spolku pro šíření tiskovin 

lidového vzdělání.         1866 

B 237, B 317, kart. 5. 

 

Inspekce věznic.         1866 

F 13, kart. 5. 

 

f. Okresní úřad Fryštát 

Jednání o stavbě nové budovy věznice okresního soudu v Bohumíně. 1892-1917 

inv. č. 431, sign. H, kart. 129. 

 

Adaptace věznice v Polské Ostravě a stavební plán.    1892 

inv. č. 421, sign. H, kart. 139. 

 

Stavba soudu a věznice v Polské Ostravě.     1902 

inv. č. 422, sign. H, kart. 139. 

 

Stavba úřední budovy a věznice ve Fryštátě.     1912-1913 

inv. č. 351, sign. H, kart. 131. 



 86 

f. Archiv města Fryštát 

Kniha osob uvězněných v obecní šatlavě.     1913-1922 

inv. č. 163, kn. č. 163. 

 

f. Okresní hejtmanství Fryštát, presidiální spisy 1858-1918 – dodatky 

Nařízení k úřednímu postupu s vězni v případě nepřátelské invaze. 1915 

inv. č. 113. 

 

f. Místní národní výbor Fryštát 

Žádosti o propuštění z vězení.       1945 

inv. č. 53, kart. 14. 

 

f. Okresní národní výbor Fryštát - dodatky 

Okresní zajišťovací tábor v Karviné – zařazování internovaných do práce, 

výplaty za práci, účetní doklady, seznamy zaměstnanců.   1945-1946 

inv. č. 94, sign. III, kart. 195. 

 

Seznamy internovaných v zajišťovacích táborech určených k odsunu. 1945-1946 

inv. č. 95, sign. III, kart. 195. 

 

f. Okresní národní výbor Fryštát 

Jmenné seznamy internovaných.       1945 

inv. č. 405-406, kart. 821. 

 

Seznam internačních táborů v okrese.      1945 

inv. č. 398, kart. 820. 

 

Žádosti o uvolnění z pracovních táborů.     1945-1946 

inv. č. 410, kart. 822. 

 

Kniha denního hlášení hlídek národní bezpečností stráže v internačních táborech.

           1945-1946 

inv. č. 44, kn. č. 44. 

 

Korespondence sběrných středisek a dalších úřadů.    1945-1946 

inv. č. 407, kart. 821. 

 

Seznam Němců ve věznici okresního soudu Fryštát.    1945-1946 

inv. č. 426-427, kart. 829. 

 

Evidence spisů o Němcích ve sběrných střediscích.    1946 

inv. č. 27, kn. č. 27. 
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Záležitosti lékařské služby v internačních táborech.    1946 

inv. č. 611, kart. 878. 

 

Směrnice a nařízení k organizaci a správě internačních, pracovních a sběrných 

táborů.          1946 

inv. č. 397, kart. 820. 

 

Záležitosti provozu internačních táborů Dolní Suchá, Doubrava, Fryštát, Karviná, 

Nový Bohumín, Poruba.        1946 

inv. č. 399-404, kart. 820. 

 

Likvidace sběrného střediska Karviná.      1946 

inv. č. 408, kart. 821. 

 

Záležitosti materiálního zabezpečení internačních středisek.   1946 

inv. č. 409, kart. 821. 

 

Korespondence k přesunům internovaných válečných zajatců.  1946 

inv. č. 412, kart. 823. 

 

Hlášení o internovaných Němcích u Ostravsko-karvinských dolů.  1946 

inv. č. 413, kart. 823. 

 

Seznamy internovaných válečných zajatců pracujících v zemědělství. 1946 

inv. č. 414, kart. 823. 

 

Hlášení úmrtí a útěků internovaných válečných zajatců.   1946 

inv. č. 415, kart. 823. 

 

Seznam příslušníků Gestapa a Waffen SS soustředěných v Terezíně. 1946-1947 

inv. č. 438, kart. 823. 

 

Evidence válečných zajatců – Němců v internačních táborech.  1947 

inv. č. 411, kart. 823. 

 

f. Zajišťovací tábor Karviná, nezpracováno 

Personální záležitosti.        1945 

Jmenné seznamy osob v zajišťovacím táboře Karviná-Barbora.  1945 

Seznamy zbraní v zajišťovacím táboře.      1945 

Pátrání po osobách.         1945 

Nařízení a směrnice k provozu tábora.      1945-1946 

Jmenné seznamy internovaných osob.      1945-1946 

Zaměstnávání internovaných.       1945-1946 
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Záležitosti přijímání a propouštění.      1945-1946 

Záležitosti odsunu Němců.       1945-1946 

Hygienické a zdravotní záležitosti.      1945-1946 

Propouštění z tábora.        1946 

Kniha denních událostí pracovního střediska – zařazování, propouštění. 1946 

Deník pracovního střediska.       1946 

Kniha příchodů a odchodů internovaných.     1946 

Lékařská zpráva o internovaném.      1946 

Kniha příchozí pošty.        1946 

Seznam osob nacházejících se v nemocnici.     1946 

Výkazy denních stavů.        1946 

Seznam známkových čísel.       1946 

kart. 1. 

 

Soupisy strážných tábora Karviná-Barbora.     1945 

Přehledy úmrtí internovaných.       1945 

Výkazy stavů zasílané na velitelství sběrných a kárných táborů v Brně. 1945-1946 

Seznamy osob určených do tábora a přehledy stavů.    1945-1946 

Kniha propuštěných.        1945-1946 

Seznam vězňů v nemocnici.       1945-1946 

Lékařské zprávy a potvrzení o převzetí k léčení.    1945-1946 

Kartotéka internovaných.        bez data 

kart. 2. 

 

f. Okresní národní výbor Karviná 

Směrnice a řády pro TNP.        1949-1950 

inv. č. 417, kart. 316. 

 

Návrhy na zařazení do TNP.       1949-1952 

inv. č. 418, kart. 316. 

 

f. Archiv města Nový Bohumín 

Zřízení polské polepšovny.       1940 

inv. č. 134, kart. 15. 

 

Knihovna archivu 

„Řád soudu trestního“ se zákony o dočasném zastavení poroty a o zdělávání 

seznamů porodnických, nařízení vykonávací k řádu soudu trestního. 1874 

sign. B 237. 
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Státní okresní archiv Nový Jičín 

 

f. Pracovní tábor pro Němce v Bílovci 

Kniha rozdělení stráží I., II.       1945 

pořadové č. 1, 2. 

 

Kniha přidělování pracovních sil.      1945 

pořadové č. 3. 

 

Skladní kniha.         1945 

pořadové č. 4. 

 

Kniha o opravách obuvi a svršků.      1945 

pořadové č. 5. 

 

Vyúčtování odpracovaných hodin.      1945 

pořadové č. 8. 

 

Záznamy internovaných osob.       1945 

pořadové č. 9. 

 

Hlášení nemocných.        1945 

pořadové č. 10. 

 

Jmenný seznam internovaných.       1946 

pořadové č. 6. 

 

Účetní kniha.         1946 

pořadové č. 7. 

 

Vydávání pracovních bot.        1946 

pořadové č. 11. 

 

Stav táborové kuchyně.        1946 

pořadové č. 12. 

 

Zápis denního zaměstnání.       1946 

pořadové č. 13. 

 

f. Městský národní výbor Bílovec 

Evidence osob v internačních, zajateckých a zajišťovacích táborech, žádosti 

o propuštění, propouštěcí osvědčení z vojenských zajateckých táborů. 1945-1946 

inv. č. 288, kart. 36. 
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f. Okresní národní výbor Bílovec 

Nařízení a směrnice – likvidaci živelně zřizovaných internačních táborů, 

pro umístění Němců a kolaborantů do policejní vazby ve věznicích, soupis sběrných 

táborů a jejich vybavení, pracovní nasazení internovaných.   1945 

Jmenné seznamy internovaných osob z Klimkovic, Bílovce, Jistebníku, Bravantic.

           1945 

Žádosti o propuštění z internačních táborů.     1945 

inv. č. 160, sign. a III, kart. 87. 

 

Záznam o úmrtí Adolfiny Applové v internačním táboře Klimkovice. 1945 

Nařízení k provozu internačních, sběrných a pracovních táborů – zdravotní 

záležitosti, pátrání po osobách, zákaz internace dětí do 14 let, návštěvy, repatriace, 

umožnění duchovní služby, nedostatky výstroje internovaných před zimou. 

1945-1946 

Žádosti o propuštění ze sběrných a zajateckých táborů, uvolnění za účelem odsunu.

           1945-1946 

inv. č. 152, sign. I, kart 71. 

 

Žádosti Němců o propuštění z pracovních a zajateckých táborů.  1945-1946 

inv. č. 142, sign. a I, kart. 21, 23. 

 

Seznamy dozorců pracovního tábora v Bílovci.    1945 

Přijetí Jaroslava Jaroše na místo správce pracovního tábora v Bílovci. 1945 

Záznam u úmrtí dvou osob z tábora.      1945 

Propuštění ze sběrných a internačních táborů.     1945-1946 

Seznam výpomocných členů strážního oddílu internačního tábora ve Svinově 

a záležitosti zaměstnávání v internačním táboře.    1945-1946 

Protokoly o prohlídce internačního tábora ve Svinově a pracovního tábora v Bílovci.

           1946 

inv. č. 160,sign. a III, kart. 88. 

 

Seznamy osob určený k odsunu ze sběrného střediska Bílovec.  1946 

Záležitosti trestního stíhání osob internovaných v krajském internačním středisku 

v Opavě (především jmenné seznamy).      1946 

inv. č. 152, sign. I, kart. 75. 

 

Propuštění z internačních, sběrných a zajateckých táborů.   1946 

inv. č. 160,sign. a III, kart. 89. 

 

Informace o zastavení dodávání osob do sběrného střediska v Lešanech z důvodu 

epidemie.          1947 

Propuštění z internačních, sběrných a zajateckých táborů.   1947 

inv. č. 160, sign. a III, kart. 90. 
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Žádost o propuštění A. Kulika z výkonu trestu.    1947 

Zemský národní výbor v Brně žádá hlášení všech trestních nálezů delších než jeden 

měsíc, které mají být vykonány ve správních věznicích.   1947 

inv. č. 160, sign. a III, kart. 91. 

 

Pátrání po osobách ve sběrných střediscích.     1947 

Nařízení Moravskoslezského zemského národního výboru k úhradám nákladů 

vazby v policejních věznicích.       1947 

inv. č. 160, sign. a III, kart. 92. 

  

Nařízení ministerstva vnitra k propouštění po odpykání trestu v případě osob 

odsouzených podle retribučního dekretu a záležitosti jejich zařazování do práce 

a odsunu.          1948 

Informace Zemského národního výboru, expozitury v Ostravě, o tom, že příslušníci 

SVS jsou ex lege oprávněni nosit služební zbraň, aniž by měli zbrojní pas a příslušníci 

SNB proto nemohou požadovat její odevzdání při nepředložení tohoto dokumentu.

           1948 

inv. č. 160, sign. a III, kart. 95. 

 

Návrhy na zařazení do TNP.       1948-1950 

inv. č. 214, sign. 246, kart. 220. 

 

f. Archiv města Frenštát pod Radhoštěm 

Jednání magistrátu města k opatření uniforem pro vězeňského dozorce a dva 

strážníky, rozpočet na uniformy.       1841 

inv. č. 563, kart. 9. 

 

f. Okresní soud Frenštát pod Radhoštěm 

Záležitosti provozu věznice okresního soudu, náklady na věznění, ceny potravin, 

stravování vězňů, protokoly o prohlídce věznice apod.   1870-1886 

inv. č. 599, sign. E, kart. 380. 

 

Kniha vězňů.         1889-1893 

inv. č. 190. 

 

Jmenný seznam vězněných osob.       1905-1916 

inv. č. 446. 

 

f. Městský národní výbor Frenštát pod Radhoštěm 

Internační tábor – evidence osob, výkazy práce, vyúčtování příjmů a výdajů, 

revize hospodaření.         1945-1947 

inv. č. 250, kart. 83. 
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Zařazování osob do TNP.        1948-1950 

inv. č. 320, kart. 125. 

 

Informace o nutnosti upozornit okolní obyvatelstvo na možnost využití vězňů 

na různé práce uvnitř věznice (draní peří, pletení košíků apod.) z důvodu nutnosti 

jejich plného vytížení v zájmu plnění pětiletého plánu.   1949 

inv. č. 323, kart. 125. 

 

Hlášení z jednotlivých vězeňských ústavů národním výborům o propuštění osob 

z výkonu trestu.         1954-1968 

Přehledy komise nápravně výchovné činnosti při Městském národním výboru – osob 

propuštěných z výkonu trestu.       1974 

inv. č. 370, kart. 146. 

 

f. Okresní národní výbor Frenštát pod Radhoštěm 

Směrnice, pokyny, výměry a zařazování do TNP, seznamy osob vhodných 

k zařazení.          1949-1950 

inv. č. 151, sign. 246, kart. 34. 

 

f. Okresní soud Klimkovice 

Vězeňský protokol trestanců.       1889-1897 

inv. č. 80. 

 

f. Archiv města Nový Jičín 

Korespondence ohledně stavby věznice Krajského soudu Nový Jičín, výkazy 

o zaplacení stavebních prací, plány věznice.     1817-1846 

inv. č. 477, sign. Öe, kart. 151. 

 

Jednání magistrátu města se Zemským soudem v Brně a krajskou policejní správou 

ohledně oprav a provozu věznice Krajského soudu Nový Jičín, rozpočty: 

Opravy budovy věznice.        1844-1850 

Zřízení jímky ve věznici.        1845-1852 

Vězeňská kaple.         1845-1852 

Zajištění dovozu vody do věznice.      1845-1853 

Stavba sporáku.         1847-1848 

Stavební úpravy brány věznice.       1847-1849 

Pumpa ve věznici.         1847-1850 

Oprava okapů.         1847-1852 

Bílení vězeňských místností.       1845-1850 

Zřízení hasicího zařízení.        1848-1850 

Čištění komínů.         1848-1852 

Odhazování sněhu ve vězeňském dvoře.     1849-1853 

inv. č. 419, sign. Pol IV/15, kart. 9. 
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f. Internační tábor v Odrách 

Jmenné seznamy a výkazy internovaných.     1945-1946 

Osobní listy internovaných.       1945-1946 

kart. č. 2. 

 

Korespondence internačního tábora.      1945-1946 

kart. č. 3. 

 

Výkazy stavů internovaných.       1945-1946 

kart. č. 4. 

 

Kartotéka internovaných.        1945-1946 

kart. č. 5. 

 

Seznamy a výkazy pro policejní expozituru.     1945-1946 

kart. č. 6. 

 

Věstníky kriminální služby.       1945-1946 

kart. č. 7. 

 

Strážní kniha sběrného střediska.       1945-1946 

Kniha propuštěných.        1945-1946 

Seznamy osob zařazených na práci.      1945-1946 

Protokol došlé pošty.        1946 

Index.           1946 

kart. č. 1. 

 

f. Archiv města Příbor 

Výdaje na postrk a věznici.       1819-1821 

inv. č. 1780, kart. 516. 

 

Žádosti o proplácení nákladů na stravování vězňů a léky.   1834-1847 

inv. č. 669, sign. C-3/2, kart. 15. 

 

Měsíční výkazy nákladů na stravování vězňů v městské věznici.  1845-1846 

inv. č. 668, sign. C-3, kart. 15. 

 

Povolení k demolici staré věznice, upozornění na provádění odstřelu budovy. 

1939 

inv. č. 1074, kart. 501. 
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Státní okresní archiv Olomouc 

 

f. Archiv města Litovle 

Směrnice pro přijetí do donucovací pracovny v Brně.    1822-1847 

inv. č. 2119, kart. 494. 

 

Výkazy nákladů za stravování vězňů.      1841-1848 

inv. č. 3770, kart. 1071. 

inv. č. 3773, kart. 1083. 

inv. č. 3776, kart. 1111. 

inv. č. 3803, kart. 1166. 

 

Náhrady za stravování vězňů v městském vězení.    1848-1849 

inv. č. 2061, kart. 383. 

 

Záležitosti zařazování do donucovací pracovny a městského vězení. 1854-1865 

inv. č. 2362, sign. N, kart. 946. 

 

f. Okresní úřad Litovel 

Úprava radnice a městské věznice v Uničově – jednání, rozpočet, plány. 1888-1896 

inv. č. 697, sign. H/c, kart. 206. 

 

Pracovní útvary (služební knihy branné moci).     1938 

Nařízení ke zřizování pracovních táborů pro zajištění obživy nezaměstnaných 

(zejména demobilizovaných) osob, prozatímní směrnice.   1938-1939 

inv. č. 721, sign. VIII, kart. 482. 

 

Záležitosti dohledu na cikány, součástí nařízení ministerstva vnitra k zařazování 

do kárných pracovních táborů.       1939-1941 

inv. č. 797, kart. 667. 

 

Hlášení četnických stanic v obvodu o tom, že se v jejich působišti nenacházejí vhodné 

objekty ke zřízení kárných táborů, nařízení ke vzniku kárných pracovních táborů 

a  jejich provozu, zařazování osob, záležitosti dozorčích orgánů, domácí řád kárného 

pracovního tábora Hodonín u Kunštátu, seznamy osob vhodných pro zařazení 

do kárných pracovních táborů z obvodů jednotlivých četnických stanic, trestní listy 

soudně trestaných vhodných k zařazení.     1939-1944 

inv. č. 798, kart. 667, 668. 
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f. Okresní národní výbor Litovel 

Záležitosti prošetřování případu Marie Vařekové určené k zařazení do donucovací 

pracovny.          1940-1941 

Přehledy osob určených k dodání do TNP.     1949-1950 

inv. č. 627, sign. Vnitř/67, kart. 674. 

 

Přehledy vyšetřovaných ve věznici okresního soudu Litovel, kteří se hlásí na výslech. 

1945 

Přehledy vězněných zařazených na práci.     1945 

Výkazy vězňů ve věznici okresního soudu Litovel.    1945-1947 

Seznamy Němců odsunutých nebo přemístěných ze sběrného střediska v Lutíně. 

1946-1947 

inv. č. 638, sign. Vnitř/608, kart. 754. 

 

Záležitosti internovaných osob – zařazování, žádosti o povolení návštěv 

a propuštění, zprávy o chování a propuštění, šetření přestupků spáchaných 

internovanými, přidělování na práci.      1946 

inv. č. 271, sign. III, kart. 51-53. 

 

Žádost o ubytování 15 vězňů z Mírova přidělených na práci do firmy Mekiska 

Litovel v internačním táboře tamtéž.      1946 

inv. č. 271, sign. III, kart. 53. 

 

Záležitosti hygieny a lékařské péče v internačním středisku Litovel, hlášení osob 

trvale nemocných, slepých a nepohyblivých, přehled internovaných pracujících 

na provozu střediska, plán a popis střediska.     1946 

inv. č. 620, sign. Zdrav/526, kart. 648. 

 

Likvidace internačního střediska v Litovli – prodej vybavení ve veřejné držbě, 

žádosti o přenechání dřevěných táborových domů, protokoly o likvidaci tábora, 

odhad cen vybavení tábora, inventáře.      1946-1947  

inv. č. 638, sign. Vnitř/608, kart. 752. 

 

Nařízení k předání do internačních a pracovních táborů a odsunu, 

zprávy o umístění, žádosti o propuštění, pracovní nasazení internovaných, 

jmenný seznam internovaných práce neschopných.    1946-1948 

inv. č. 271, sign. III, kart. 54-58, 61, 64. 

 

Velitelství SNB v obvodu působnosti Okresního národního výboru Litovel zasílají 

přehledy bývalých obecních věznic a souhrnná zpráva zaslaná Zemskému 

národnímu výboru v Brně.       1947-1948 

Nařízení k vykonávání policejních vazeb v okresních soudních věznicích. 

1948 
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Nařízení k otevření nové účetní položky příjmů za práci policejních vězňů 

umístěných v okresních soudních věznicích.     1948 

inv. č. 271, sign. III, kart. 66. 

 

f. Městský národní výbor Litovel 

Oznámení o úmrtí ve věznicích Ebrach, Brzeg a koncentračním táboře Osvětim. 

1941-1944 

inv. č. 32, kart. 64. 

 

Žádosti o propuštění z internačního tábora.     1945 

inv. č. 31, sign. 10, kart. 63. 

 

Nařízení k provozu TNP a jejich zrušení.     1950-1953 

inv. č. 268, kart. 45. 

 

f. Archiv města Olomouce – registratura 1786-1873 

Žádosti o místo městského žalářníka a vězeňských dozorců, ustanovení, 

platové záležitosti, osobní záležitosti.      1786-1825 

inv. č. 167, sign. 11 N, kart. 68. 

 

Žádosti o přijetí na místo porodní báby v městské věznici.   1786-1873 

inv. č. 236, sign. 36 K, kart. 196. 

 

Vyhlášky a nařízení k provozu věznice od nadřízených úřadů.  1787-1862 

inv. č. 451, sign. 465, kart. 851. 

 

Záležitosti obsazování míst vězeňských dozorců.    1787-1847 

Stavební záležitosti budov staré a nové věznice, vytápění, osvětlení. 1787-1850 

Statistické výkazy o počtu vězňů a průvodní korespondence.  1815-1864 

inv. č. 451, sign. 465, kart. 852. 

 

Záležitosti jednotlivých trestanců a vyšetřovanců.    1794-1847 

Stravování vězňů.         1820-1850 

Výnosy krajského úřadu k provozu věznice a pohledávky olomouckých řemeslníků 

za práce ve věznici.         1847-1849 

Výzvy ke vstupu do spolku pro podporu propuštěných trestanců a zaplacení 

příspěvků, stanovy olomouckého spolku.     1860-1863 

inv. č. 451, sign. 465, kart. 855. 

 

Stravování a ošacení vězňů – předpisy, výkazy, přehledy cen, dodávky chleba, 

revize účtů, stížnosti, žádosti, opravy.      1800-1844 

Osobní záležitosti vězeňských dozorců.      1832-1837 

Výslechy vězňů ke stížnostem v průběhu inspekce věznice.   1834 
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Pořízení železného hrnce pro vězeňskou kuchyni.    1837 

inv. č. 201, sign. 26, kart. 141, 142. 

 

Zprávy o vězních v městské věznici, žádosti o propuštění, léčení, účty za léky, 

náklady na věznění, ošacení a stravování.     1810-1843 

inv. č. 347, sign. 40 A 2, kart. 214, 215. 

 

Žádosti o propuštění z městského vězení, zprávy o vězních, protokoly, 

náklady na léčení vězňů, náklady na pobyt, stravování, ošacení, lékařské zprávy 

o vězních.          1810-1849 

inv. č. 247, sign. 40 A 2, kart. 214. 

 

Eskorty vězňů a nákup pout.       1810-1845 

Zprávy o kontrolách věznice a zjištěných závadách.    1839-1850 

inv. č. 451, sign. 465, kart. 854.  

 

Zprávy o zdravotním stavu vězňů, výdaje na léky, lékaře a porodní báby. 

1815-1850 

Nákup a opravy obuvi pro vězně.      1816-1846 

inv. č. 451, sign. 465, kart. 853.  

 

Návrhy na stavbu nové věznice, výběr dodavatelů, rozpočty, dotace. 1838-1858 

Uzavření dohody s Matyášem Pelcem na stavbu věznice, složení kauce. 1841-1848 

Seznam starších mučicích nástrojů z doby Marie Terezie, které se zachovaly 

v městské věznici.         1854 

inv. č. 510, sign. A 7, kart. 976. 

 

Poplatky za léčení vězňů v olomoucké všeobecné nemocnici.  1848-1863 

inv. č. 680, sign. V1, kart. 1297. 

 

Záležitosti nové organizace soudů, okruh působnosti trestnic.  1850-1855 

inv. č. 31, sign. Gp 4, kart. 2. 

 

Slevy a odpisy pozemkové daně ke stavbě nové věznice na Předhradí. 1855-1857 

inv. č. 491, sign. 2028, kart. 918. 

 

Sbírka na zřízení útulku pro propuštěné vězně a mladistvé, umisťování mladistvých.

           1855-1865 

inv. č. 154, sign. 7, kart. 32 

 

Podmínky vazby ve věznici.       1855-1867 

inv. č. 592, sign K 2/V, kart. 1134. 
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Vyšetřování a kontroly v městské věznici.     1858-1859 

Nákup ošacení pro vězně.        1858-1862 

Předávání a eskorty vězňů.       1862-1867 

inv. č. 501, sign. X, kart. 963. 

 

Denní zprávy o stavu v městské věznici.     1862 

inv. č. 501, sign. X, kart. 962.  

 

Pokyny k vyplňování statistických výkazů o trestnicích a věznicích. 1863 

inv. č. 302, sign. 40 W 3, kart. 313 

 

Vyhlášky o provozu věznice, ošacení, stravování, přehledy nákladů. 1865-1873 

inv. č. 510, sign. A7, kart. 978, 979. 

 

f. Archiv města Olomouce – registratura 1874-1920 

Výkazy lékařského ošetření trestanců, vězňů a hnanců.   1874-1909 

inv. č. 45, sign. 9 D, kart. 90. 

 

Měsíční vyúčtování zaopatření hnanců a trestanců.    1874-1914 

inv. č. 44, sign. 9 C, kart. 87-90. 

 

Vyúčtování oděvu a prádla hnanců a trestanců.    1874-1919 

inv. č. 43, sign. 9 B, kart. 87. 

 

Výkazy zemřelých z věznice krajského soudu v Olomouci.   1875-1920 

inv. č. 107, sign. 16 M, kart. 207. 

 

Stavby a situační plány posádkového soudu a věznice.   1894-1901 

inv. č. 341, sign. G 1, kart. 727. 

 

Přehledy vojenských trestanců propuštěných z posádkové věznice v Olomouci. 

           1916 

inv. č. 279, sign. 39 A, kart, 496. 

 

f. Archiv města Olomouce – registratura 1920-1940 

Záležitosti týkající se provozu městské věznice – náhrady dopravních výloh, 

potvrzení o dodání vězňů do donucovací pracovny, náklady na stravování 

vězněných.           1938-1940 

inv. č. 93, sign III/96, kart. 139. 

 

Vládní komisař města Olomouce informuje, že do městské věznice v Olomouci-

Chvalkovicích dodáno 39 osob z příkazu Gestapa.    1940 

inv. č. 36, sign. I/26, kart. 78. 
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Kontroly stavu věznic a hnanecké stanice v Hodolanech a Olomouci, 

popis nevhodných zdravotních, hygienických i bezpečnostních podmínek, 

jednání o nápravě stavu a opravách záležitosti nájemní smlouvy pro hnaneckou 

stanici, zřízení postrkové stanice ve Chvalkovicích.    1919-1932 

inv. č. 288, sign. X/323/2, kart. 689. 

 

f. Okresní úřad Olomouc venkov 

Evidence osob navržených do kárných pracovních táborů.   1940-1943 

inv. č. 461, sign. III-8, kart. 244. 

 

Korespondence ministerstva vnitra a okresního úřadu Olomouc venkov, 

kde je požadováno hlášení objektů použitelných jako ubikace kárných táborů. 

1941 

Hlášení četnických stanic o tom, že se v jejich působišti nenacházejí vhodné objekty 

ke zřízení kárných táborů.        1941 

Hlášení četnické stanice v Dolanech o továrně v Týnečku, která by byla vhodná 

ke zřízení kárného tábora.        1941 

inv. č. 461, sign. III-8, kart. 245. 

 

f. Ústřední národní výbor v Olomouci 

Finanční záležitosti internačních, sběrných a pracovních středisek.  1945-1946 

inv. č. 398, sign. 9/103, kart. 293. 

 

Zápis z porady – návrhy na zřízení sběrných středisek.   1946 

Přehled lékařských služeb v odsuvném středisku v Lutíně.   1946 

Přehled funkcí zaměstnanců sběrného střediska Lutín-Olšany a výkazy náhrad 

zaměstnanců při odsunu.        1946 

Soupisy svršků určených jako vybavení Němců ve sběrném středisku v Lutíně. 

1946  

Přehledy Němců odsunutých ze sběrného střediska Lutín-Olšany.  1946 

Plánek skladu zásob v domě před sběrným střediskem.   bez data 

inv. č. 517, sign. 21/15, kart. 522. 

 

f. Okresní národní výbor Olomouc venkov 

Opravy krajského soudu a věznice v Olomouci, základní list justičního areálu, 

jednání s dodavateli, rozpočty, vyúčtování, posudky na navrhované úpravy, zprávy 

o probíhajících úpravách.        1945-1949 

inv. č. 236, sign. 717, kart. 318. 

 

f. Internační středisko Olomouc, Nové Hodolany 

Spisy k osobám, které prošly táborem a byly odsunuty.   1945 

inv. č. 31, kart. 1. 
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Soustavného k odsunu Němců.       1945 

inv. č. 32, kart. 1. 

 

Abecední seznam strážných.       1945 

inv. č. 26. 

 

Index nemocných.         1945-1946 

inv. č. 21. 

 

Abecední seznam internovaných.      1945-1946 

inv. č. 1. 

 

Denní hlášení o stavu strážního oddílu.      1945-1946 

inv. č. 52, 53, kart. 4. 

 

Jmenné seznamy internovaných podle různých kritérií.   1945-1946 

inv. č. 33-46, kart. 2. 

 

Hlavní účetní kniha dílen tábora.       1945-1946 

inv. č. 68. 

 

Podací protokoly.         1945-1948 

inv. č. 27-29. 

 

Ohledací listy zemřelých.        1945-1948 

inv. č. 55, kart. 5. 

 

Korespondence a důvěrná korespondence velitelství tábora.   1945-1948 

inv. č. 56-60, kart. 5-6. 

 

Kartotéky internovaných a odsunutých.      1945-1948 

inv. č. 64-67, kart. 6-59. 

 

Seznamy odsunutých v transportech č. 1-15.     1946 

inv. č. 2-16. 

 

Indexy odsunovaných osob I., II.       1946 

inv. č. 17, 18. 

 

Likvidace tábora v Lutíně.        1946 

inv. č. 61, kart. 6. 
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Personální spisy zaměstnanců.       1946 

inv. č. 62, kart. 6. 

 

Formuláře k odsunu Němců – vzory.      1946 

inv. č. 63, kart. 6. 

 

Podací protokoly – důvěrné.       1946-1948 

inv. č. 30. 

 

Indexy propuštěných osob.       1946-1948 

inv. č. 19, 20. 

 

Denní, týdenní a měsíční statistické seznamy internovaných.  1946-1948 

inv. č. 47-51, kart. 3-4. 

 

Služební knihy.         1947-1948 

inv. č. 22-25. 

 

Dotazníky přestárlých a práce neschopných internovaných osob.  1948 

inv. č. 54, kart. 4. 

 

f. Jednotný národní výbor Olomouc 

Zařazování do TNP.        1949-1950 

inv. č. 107, sign. 256, kart. 153. 

 

f. Archiv města Uničova 

Náklady na správu a udržování městského vězení.    1709-1784 

inv. č. 2572, sign. C 10, kart. 56. 

 

Předpis pro provinciální donucovací pracovnu země Moravskoslezské. 1841 

Záležitosti městské donucovací pracovny – zařazování apod.  1869-1887 

Koncept statutu pro pracovní ústav.      1872 

inv. č. 3061, sign. B3/23, kart. 921. 

 

Oběžníky a nařízení k vězňům a tulákům.     1842-1845 

inv. č. 3269, sign. X, kart. 1089. 
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Státní okresní archiv Opava 

 

f. Pracovní tábor Branka 

Domácí řád tábora.         1945 

inv. č. 3, kart. 1. 

 

Pokladní kniha.         1945-1946 

inv. č. 1. 

 

Kniha mezd.          1945-1946 

inv. č. 2. 

 

Korespondence s úřady.        1945-1946 

inv. č. 4, kart. 1. 

 

Výkazy a seznamy internovaných.      1945-1946 

inv. č. 5-8, kart. 1. 

 

Přehled nemocných internovaných.      1945-1946 

inv. č. 9, kart. 1. 

 

Záležitosti propouštění internovaných.      1945-1946 

inv. č. 10, kart. 1. 

 

Pracovní nasazení internovaných, předělování, vyúčtování.   1945-1946 

inv. č. 11-13, kart. 1. 

 

Účetnictví pracovního tábora.       1945-1946 

inv. č. 14-21, kart. 1-2. 

 

f. Archiv města Hlučína 

Rozpočty na opravy radnice a věznice, stížnosti na nedostatek tekoucí vody a špatný 

stav střechy.          1913-1926 

inv. č. 147, kart. 19. 

 

f. Okresní národní výbor Hlučín – dodatky 

Seznamy Němců ve vazbě a pracovních táborech.    1945-1948 

inv. č. 1, 4, kart. 1. 

 

Hlášení stanic SNB o koncentračních táborech na území ČSR za okupace. 1947 

inv. č. 35, kart. 4. 
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f. Pracovní tábor Kateřinky 

Pokladní kniha.         1945 

inv. č. 2. 

 

Přehledy věcí zabavených internovaným.     1945 

inv. č. 14, kart. 1. 

 

Účetní deník.         1945-1946 

inv. č. 1. 

 

Kniha výdělků a dluhů internovaných.      1945-1946 

inv. č. 3. 

 

Hlášení o stavu tábora, hospodářské zprávy.     1945-1946 

inv. č. 4, 5, kart. 1. 

 

Zásobování tábora, odběr materiálu a potravin.    1945-1946 

inv. č. 6, 7, kart. 1. 

 

Počty stravovaných a jídelní lístky.      1945-1946 

inv. č. 8, kart. 1. 

 

Seznamy a výkazy internovaných, hlášení stavů.    1945-1946 

inv. č. 9-12, kart. 1. 

 

Záležitosti internovaných z pracovního tábora Opava.   1945-1946 

inv. č. 13, kart. 1. 

 

Lékařské prohlídky internovaných.      1945-1946 

inv. č. 15, kart. 1. 

 

Záležitosti pracovního nasazení internovaných.    1945-1946 

inv. č. 16-19, kart. 2. 

 

Účetnictví pracovního tábora.       1945-1946 

inv. č. 20-23, kart. 3. 

 

f. Pracovní tábor Kylešovice 

Seznam chovanců a kniha denních hlášení.     1945 

inv. č. 1. 

 

Kniha denních hlášení.        1945-1946 

inv. č. 2. 
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Korespondence pracovního tábora s úřady.     1945-1946 

inv. č. 4, 5, kart. 1. 

 

Hlášení o stavu internovaných a pracovním nasazení.   1945-1946 

inv. č. 6, kart. 1. 

 

Účetnictví pracovního tábora.       1945-1946 

inv. č. 8-13, kart. 1-2. 

 

Vyúčtování práce internovaných.       1946 

inv. č. 7, kart. 1. 

 

Pokladní kniha.         1946 

inv. č. 3. 

 

f. Archiv města Opavy 

Stavba káznice, náklady, tištěný patent o zřízení, ustanovení žalářníka a instrukce 

pro jeho činnost.         1732-1768 

inv. č. 710, sign. XII/2, kart. 38. 

 

Statistická zpráva o stavu věznice a nákladů na pobyt, stravu, ošetření a otop. 

1815-1821 

inv. č. 720, sign. XII/11, kart. 39. 

 

Pokyn krajského úřadu týkající se úpravy personálního obsazení a platů ve věznici. 

1820 

inv. č. 721, sign. XII/12, kart. 39. 

 

Záležitosti zdravotní péče ve věznici.      1822 

inv. č. 722, sign. XII/13, kart. 39. 

 

Výstavba a opravy policejní věznice umístěné v radnici.   1823-1843 

inv. č. 1307, kart. 165. 

 

Nařízení k postupu při zadržení uprchlých vězňů a zacházení s osobami 

propuštěnými z káznic a donucovacích pracoven.    1843-1860 

inv. č. 1486, sign. LXIV/17, kart. 171. 

 

Vyúčtování peněz určených na provoz žaláře v souvislosti se zrušením kriminálního 

fondu a suspendováním žalářníka Onderky.     1846-1847 

inv. č. 731, sign. XII/19, kart. 41. 
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Jednání o stavbě vojenské věznice v kasárnách, rozpočty na stavbu. 1851-1854 

inv. č. 1656, sign. LXXIX/18, kart. 227. 

 

Přehled nákladů na péči o vězně.       1852-1856 

inv. č. 744, sign. XII/40, kart. 42. 

 

Jednání o stavbě nové věznice na Hradeckém předměstí.   1856-1860 

inv. č. 745, sign. XII/42, 44, kart. 42. 

 

Plán stavby strážního domku s umývárnou a vězením v Opavě pro místní posádku. 

1912 

inv. č. 2081. 

 

f. Landrát v Opavě 

Přehled táborů říšské pracovní služby, změny jejich umístěná a přemisťování osob 

zařazených do táborů.        1938-1941 

inv. č. 758, sign. WL-403, kart, 565. 

 

Informace k případům osob v policejní vazbě a věznicích, příkazy k eskortám 

           1938-1944 

inv. č. 699, sign. Pol-903, kart. 514. 

 

f. Pracovní tábor Opava 

Rozkazy SNB k provozu tábora.       1945 

inv. č. 2, kart. č. 1. 

 

Záležitosti proškolování zaměstnanců ve služebních předpisech.  1945 

inv. č. 21, kart. 5. 

 

Předpisy Ústřední rady odborů a dalších složek ROH.   1945 

inv. č. 22, kart. 5. 

 

Hlášení pracovních sil Němců a Maďarů.     1945 

inv. č. 43, kart. 19. 

 

Kniha evidence žen.        1945-1946 

inv. č. 1. 

 

Hlavní kniha skladiště tábora.       1945-1946 

inv. č. 2. 

 

Knihy evidence mužů.        1945-1946 

inv. č. 3-4. 



 106 

Tajné a důvěrné směrnice k provozu tábora.     1945-1946 

inv. č. 1, kart. č. 1. 

 

Korespondence tábora s úřady, žádosti.      1945-1946 

inv. č. 5-10, kart. č. 2. 

 

Seznamy zaměstnanců, kartotéky, osobní spisy.    1945-1946 

inv. č. 11-16, kart. č. 3-5. 

 

Korespondence s advokátem Kociánem ohledně právních záležitostí. 1945-1946 

inv. č. 17, kart. 5. 

 

Výkon strážní služby.        1945-1946 

inv. č. 19, kart. 5. 

 

Seznamy střelných zbraní.        1945-1946 

inv. č. 20, kart. 5. 

 

Přehledy stavů internovaných mužů a žen, jmenné rejstříky, indexy. 1945-1946 

inv. č. 24-27, kart. 5-8. 

 

Propouštění z pracovního tábora, kniha výdeje zavazadel, seznam vydaných 

zavazadel propuštěným.        1945-1946 

inv. č. 30-32, kart. 8. 

 

Seznamy propuštěných mužů a žen.      1945-1946 

inv. č. 33, 34, kart. 8-18. 

 

Ošetřování internovaných, úmrtí.      1945-1946 

inv. č. 35-37, kart. 19. 

 

Odesílání do vojenského zajateckého tábora v Krnově, korespondence. 1945-1946 

inv. č. 38-40, kart. 19. 

 

Abecední seznam zaměstnavatelů pro pracovní tábor, počty zaměstnaných. 

1945-1946 

inv. č. 41-42,  kart. 19. 

 

Registrační listy pracovních středisek Branka, Jaktař, Kateřinky a Kylešovice. 

1945-1946 

inv. č. 28, kart. 8. 

 



 107 

Zásobování tábora – žádosti, objednávky, dodací listy, korespondence 

se zásobovacím úřadem ÚNV v Opavě.      1945-1946 

inv. č. 53-55, kart. 32. 

 

Potvrzení o dodání potravin, jídelní lístky, zásoby chleba, inventury. 1945-1946 

inv. č. 56-59, kart. 33. 

 

Přehled hotovosti v cizích měnách a peněžní záležitosti internovaných. 1945-1946 

inv. č. 60-61, kart. 33-34. 

 

Výplatní listiny internovaných.       1945-1946 

inv. č. 75, kart. 46. 

 

Potvrzení o předání internovaných vyšetřovanců lidovému soudu v Opavě. 

1945-1946 

inv. č. 76, kart. 46. 

 

Rozdělování na práci, sazby pro vyúčtování pracovního nasazení, vyúčtování 

s firmami, mzdy internovaných, výkazy.     1945-1947 

inv. č. 44-52, kart. 19-31. 

 

Účetnictví pracovního tábora – výkazy, seznamy, účetní doklady.   1945-1947 

inv. č. 62-71, kart. 34-45. 

 

Korespondence k likvidaci pracovního tábora, hospodářské a účetní výkazy 

k likvidaci.          1946-1947 

inv. č. 75, kart. 46. 

 

Záležitosti týkající se vnitřní správy tábora.     1946 

inv. č. 18, kart. 5. 

 

Seznamy internovaných pro lidový soud.     1946 

inv. č. 29, kart. 8. 

 

f. KSČ – okresní výbor Opava 

Zpráva o výsledku revize Útvarové organizace KSČ v Nápravně výchovném ústavu 

Opava.           1966 

inv. č. 111, kart. 277. 

 

f. Okresní národní výbor Opava II. 

Výkazy a přehledy sociálně nepřizpůsobivých osob – součástí statistiky 

propuštěných z výkonu trestu.       1982-1990 

inv. č. 1078, kart. 1231. 
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f. Internační tábor Vítkov 

Zásobování tábora, hromadné odběrní poukazy a výkazy dodávek potravin, 

revize táborové kuchyně, dodací listy pro táborovou kuchyni, přehledy o spotřebě 

potravin.          1945-1946 

inv. č. 1-3, kart. č. 1. 

 

f. Okresní národní výbor Vítkov 

Žádosti o propuštění a vynětí z odsunu Němců z internačního tábora ve Vítkově, 

šetření o internovaných osobách.       1945-1946 

inv. č. 84, kart. 63. 

 

Spisy osob zařazených do TNP, dodávání a propouštění komisí č. 16. 1949-1951 

inv. č. 173, kart. 97. 

 

f. Okresní národní výbor Vítkov-venkov, dodatky 

Seznam osob internovaných v Opavě.      1945-1946 

inv. č. 8, 10, kart. 2, 3. 

 

Návrhy na dodání Němců do internačního tábora v Odrách, výkaz stavu tábora. 

bez data 

inv. č. 16, kart. 4. 
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Státní okresní archiv Prostějov 

 

f. Okresní soud Konice 

Vězeňské protokoly.        1898-1903  

kn. č. 140, 141. 

 

Jmenné indexy k vězeňským protokolům.     1902-1903 

kn. č. 142, 143. 

 

f. Okresní soud Plumlov 

Indexy vězňů.         1850-1883 

kn. č. 210, 211. 

 

Vězeňské protokoly.        1861-1868 

kn. č. 207, 208. 

 

Protokol vyšetřovanců.        1870-1897 

kn. č. 209. 

 

f. Archiv města Prostějov 

Usnesení městské rady k novému krovu věznice a stavební plán.  1850 

inv. č. 1901, sign. 282/1, kart. 46. 

 

Rozpočet adaptace městské bašty na věznici.     1856 

inv. č. 1925, sign. 148/2, kart. K 15. 

 

Zřízení věznice okresního soudu v Šerhovní ulici.    1870-1873 

inv. č. 2009, č. j. 149, kart 117. 

 

Stavební záležitosti městská věznice.      1874 

inv. č. 2010, č. j. 695, kart. 118. 

 

Vězeňský řád policejní věznice v Prostějově     1942 

inv. č. 2375, sign. 110/1, kart. 599. 

 

Nařízení okresního hejtmanství k odvšivování ve věznicích.   1944 

Předpisy k odvšivování v policejní a obecní věznici.    1944 

inv. č. 2457, sign. 514/15, kart. 612. 

 

f. Okresní soud Prostějov, nezpracováno 

Náklady na výkon trestu.        1863-1897 

Záležitosti stravování vězňů.       1868-1888 
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f. Okresní úřad Prostějov, presidiální spisy 

Zrušení příkazu okresního obilního úřadu k zajištění 10q brambor pro věznici 

v Plumlově.          1920 

poř. č. 145, sign. 887, kart. 15. 

 

f. Okresní národní výbor Prostějov 

Potvrzení převzetí osobních věcí internovaných osob.   1945 

Deníky přidělování internovaných na práci, odpracovaných hodin a výplaty mezd. 

1945 

Denní hlášení stavů pracovního střediska Vrahovice.    1946 

inv. č. 403-405, kart. 518 

 

Kniha nemocných, přehled diagnóz a způsobu léčení.   1945(?) 

Přehledy zaměstnanců střediska za účelem vydání přídavných potravinových lístků. 

1945 

Příjmové doklady na výstroj.       1945 

Přehledy peněz vydaných na provoz pracovního střediska.   1945 

Jmenné seznamy příchozích osob.      1945 

Výkazy přijatých peněz.        1945 

Přehledy zabavených cenností.       1945 

Kmenové listy strážných.        1945-1946 

Seznamy zbraní a střeliva internačního střediska.    1946 

Denní stravní lístky internovaných – jídelní lístek, počet stravovaných a gramáže 

užitých surovin.         1946  

Přehledy výzbroje a výstroje strážných.      bez data 

Seznam strážných internačního střediska.     bez data  

inv. č. 406-409, kart. 519. 

 

f. Městský národní výbor Prostějov 

Žádosti Františka Bartoška o vrácení částky 3574,- a stříbrného prstenu zabavených 

při zajištění ve věznici okresního soudu v květnu 1945.   1946-1948 

č. j. 14978, kart. 121. 

 

Jednání ohledně žádostí o navrácení částek zabavených ve věznici okresního soudu 

v Prostějově po 9. 5. 1945 a jejich vyčíslení.     1948 

č. j. 4868, kart. 120. 
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Státní okresní archiv Přerov 

 

f. Archiv města Hranice 

Jednání o stavbě městského vězení.      1825 

inv. č. 581, kart. 5. 

 

f. Okresní soud Hranice 

Stravování vězňů – vyhlášky veřejné dražby na stravování a dodávání potravin, 

zápisy o výběru, rozpisy navrhovaných pokrmů, jídelní lístky.  1871-1905 

Protokoly o prohlídce věznice.       1900-1902 

Domácí řád pro okresní soudní věznice.      1906 

Popis a výměra cel okresní soudní věznice v Hranicích, inventáře.  1905-1906 

Měsíční náklady na věznění politických vězňů. Informace o tom, že konkrétním 

měsíci se v Hranicích se žádní političtí vězni nenacházejí.   1916-1918 

Vyúčtování za léky pro vězně.       1893-1923 

inv. č. 778, sign. Pres, kart. 508. 

 

Kniha prohlídek věznice.        1925-1939 

Výkazy o zaměstnávání a vyučování vězňů, záležitosti úplaty za práci vězňů. 

1931-1949 

Záznamy o stížnostech vězňů.       1932-1945 

Vyhlašování výběrového řízení o stravování vězňů, cenové rozpisy stavování, 

protokoly o výběru stravovatele, nařízení ke stravování vězňů – omezování a úpravy 

dávek během války.        1932-1948 

Nařízení správě věznice, přehledy zřízenců určených ke správě věznice, 

služební povinnosti zřízenců (předpisy, zkoušky, výzbroj), zaměstnávání vězňů, 

záležitosti výkonu trestu.        1933-1944 

Nařízení a jednání k uzavírání smluv s lékaři, tabulky lékařských zákroků, 

vyúčtování návštěv, záležitosti léčebné péče a jejího hrazení, úprava potravinových 

přídavků pro nemocné vězně.       1936-1944 

Informace o tom, že věznice nemá smluvního duchovního.   1938 

Záznam o předávání služeb ve věznici.      1939 

Přehled závad ve věznici.        1939 

Záležitosti provádění vládního nařízení o nové organizaci vězeňství a dalších 

nařízení, týkajících se správní působnosti soudních věznic, účetních záležitostí 

a osobních záležitostí zaměstnanců – vydání nových služebních a  domácích řádů, 

vzory užívaných rejstříků, inventářů, výkazů a dalších pomůcek.  1939-1940 

Záležitosti vězeňské knihovny – nařízení, nákupy knih, revize, přehledy zakázané 

literatury, seznamy knih vězeňské knihovny, přehled vyřazených knih. 1939-1949 

Výkazy o stavu vězňů.        1940-1944 

Výkazy uvězněných a nákladů na otop a osvětlení.    1941-1943 

Jednání o dočasném přeložení vězňů z Lipníku nad Bečvou do Hranic nebo Přerova.

           1942 
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Předání vězňů do Hranic a zapůjčení inventáře.    1943 

Zpráva o mimořádné prohlídce okresní soudní věznice v Hranicích. 1943. 

Půdorysné plánky věznice.       bez data 

inv. č. 1049, sign. Pres, kart. 905. 

 

f. Okresní úřad Hranice, presidiální spisy 1876-1918 

Jednání okresního soudu a velkostatku v Hranicích ohledně zapůjčení trestanců 

na čištění schodů a dvora zámku pronajatého k úředním účelům.  1893 

č. 109, inv. č. 532, kart. 6. 

 

Odpor obecního výboru v Soběchlebech proti stavbě obecního vězení, pokud na ní 

nepřispějí četnické stanice v příslušném obvodu.    1900 

č. 143, inv. č. 1008, kart. 9. 

 

Výnosy a zprávy k zastavení užívání vězeňských místností při okresním soudů 

a řešení otázky náhradních prostor.      1910 

č. 161, inv. č. 1622, kart. 20. 

 

f. Okresní úřad Hranice, presidiální spisy 1938-1945 

Negativní sdělení okresních soudů Hranice a Lipník nad Bečvou k výnosu o výměně 

vězňů s Německem.        1938 

č. 1511, inv. č. 210, kart. 68. 

 

f. Okresní úřad Hranice 

Umisťování do kárných pracovních táborů.     1939-1944 

inv. č. 1285, kart. 720. 

 

Umisťování do kárného tábora Hodonín u Kunštátu.    1941 

inv. č. 1006, sign. VIII, kart. 569. 

 

Zařazování do kárných táborů.       1942-1943 

inv. č. 980, sign. III, kart. 494-507. 

 

f. Městský národní výbor Hranice 

Protokoly k vyšetřování událostí v internačním táboře Hranice.  1945 

Jmenný seznam osob, po nichž bylo pátráno v internačních táborech, propouštění 

z internačního tábora, zaměstnávání internovaných, stížnosti na chování 

internovaných Němců, nařízení k zacházení s válečnými zajatci, informace pro SNB 

Hranice o jejich povinnosti dohledu nad civilní správou internačního tábora, 

prohlášení o převzetí internovaného na práci, rozvrh činnosti strážných, směrnice 

pro zacházení s Němci v internačních táborech.    1945 

 inv. č. 446, kart. 39. 

 



 113 

f. Okresní národní výbor Hranice 

Lékařské péče v internačních táborech.      1945 

inv. č. 267, sign. IX, kart. 283. 

 

Záležitosti sběrného střediska pro odsun Němců a jmenné seznamy. 1945 

inv. č. 273, kart. 332. 

 

Žádosti o propuštění z internačního tábora, výslechy internovaných. 1945-1946 

inv. č. 241, kart. 91-94. 

 

Deníky příjmů a vydání internačního tábora.     1945-1946 

inv. č. 2006-2009. 

 

Výnosy ke zřízení, likvidaci a vyúčtování internačního střediska.  1945-1948 

inv. č. 272, kart. 331. 

 

Záležitosti internačního tábora, žádosti o vynětí, oběžníky, odsuny. 1945-1948 

inv. č. 248, sign. III, kart. 181-205. 

 

Deníky příjmů a vydání pracovního střediska     1946 

inv. č. 2010. 

 

Likvidace internačních táborů v okrese Hranice.    1946-1950 

inv. č. 760, sign. 869, kart. 623. 

 

Návrhy na zařazení do TNP a oznámení o propuštění.   1948-1950 

inv. č. 353, sign. 246, kart. 433. 

inv. č. 368, sign. 256, kart. 436. 

inv. č. 557, sign. 474, kart. 485. 

inv. č. 774, kart. 629. 

 

Zřizování TNP, směrnice, zařazování osob.     1948-1953 

inv. č. 960, sign. 256, kart. 727. 

 

Propůjčení barákového tábora v Hranicích vojenské správě.   1950 

inv. č. 761, sign. 870, kart. 623. 

 

Propuštění K. Weichsela z vězení.      1959. 

inv. č. 1816, sign. círk/99(i), kart. 1870. 
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f. Archiv města Lipník nad Bečvou 

Rozpočet opravy městského vězení v Lipníku, jednání ke stavbě, stavební plán. 

           1826 

inv. č. 1510, sign. G VI/113, kart. 121. 

 

Stavba nového vězení z městské šatlavy, rozpočty stavby, stavební plán, útěk vězňů.

           1839-1847 

inv. č. 6772, sign. G A 1, kart. 264. 

 

Jednání k obsazení místa vězeňského a soudního sluhy v Lipníku.  1847 

inv. č. 6794, sign. G G 10, kart. 268. 

 

Rozpočty na přestavbu vězení, zjištěné závady.    1853-1857 

inv. č. 6884, sign. A 11, kart. 277. 

 

Vyúčtování vězeňských nákladů – stravování zatčených.   1867-1872 

inv. č. 7038, sign. N, kart. 308. 

 

Jednání k opravě věznice a stavební plán.     1886 

inv. č. 7143, kart. 333. 

 

f. Okresní soud Lipník nad Bečvou 

Seznam vězňů věznice okresního soudu.     1886-1897 

inv. č. 7. 

 

f. Archiv města Kojetín 

Zprávy o nákladech na věznění a stravování vězňů.    1857-1861 

inv. č. 1310, sign. 59, kart. 204. 

  

Zprávy o úmrtích a nálezech zemřelých osob – obsahuje zprávy o úmrtích vězňů 

v průběhu výkonu trestu na Mírově.      1881-1882 

inv. č. 1308, sign. 57, kart. 203 

 

Přehledy nákladů městské obce Kojetín za postrk – obsahuje náklady za osoby 

propuštěné z trestnic, informace městu Kojetín o odsouzení osob domovsky 

náležejících do města o odsouzení k trestu vězení.    1884-1890 

inv. č. 1348, sign. D, kart. 215. 

 

Záležitosti zařazení propuštěného trestance Emanuela Horáka z Kojetína 

do donucovací pracovny.        1935-1938 

inv. č. 1361, sign. II/2, kart. 219. 
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f. Městský národní výbor Kojetín 

Záležitosti propouštění vězňů z vazby.      1945 

Přidělování Němců na práci.       1945 

Nařízení k přemístění osob z internačních táborů Dobromilice a Němčice n. Hané 

do Kojetína, tak aby v budoucnu nebyly tábory menší, než o 100 osobách.1945 

Výtah z účetní knihy internačního tábora v Kojetíně za rok 1945.  1946 

Jednání TJ Sokol Kojetín ohledně náhrad za pracovní síly přidělené z internačního 

tábora.          1946-1947 

Jednání kvůli náhradě za vybavení, které obec poskytla při zřizování tábora. 

           1946-1949 

inv. č. 194, kart. 14.  

 

f. Okresní národní výbor Kojetín 

Záležitosti likvidace internačních středisek v okrese Přerov a Kojetín. 1949 

inv. č. 487, sign. 572, kart. 217. 

 

Směrnice a pokyny pro TNP, kázeňský řád, seznam osob z Kojetínska navržených 

k zařazení do TNP, výměry zařazených osob, odvolání, potvrzení o předání 

do tábora a propuštění, trestní listy.      1949-1951 

inv. č. 232, sign. 256, kart. 51. 

 

Nařízení k zařazování do TNP, reorganizaci a zrušení.   1950-1953. 

inv. č. 134, kart. 33. 

 

Instrukce k zařazování osob propuštěných z výkonu trestu do pracovního procesu.  

1955-1956 

inv. č. 965, sign. soc/3, kart. 368. 

 

f. Okresní úřad Přerov, presidiální spisy 1877-1945  

Stížnost města Přerova na rušení nočního klidu v obecním domě č. p. 80 u zámku, 

kde byla věznice.         1880 

č. 116, inv. č. 248, kart. 1. 

 

Upozornění na podezřelá individua, která rozesílají venkovanům dopisy, 

aby posílali dary krajanům trpícím ve Španělských žalářích.   1893 

č. 145, inv. č. 1152, kart. 7. 

 

Žádost Spolku k pečování o trestance na Moravě a ve Slezsku z Brna o přidělení 

vhodného zaměstnání Jiřímu Papšíkovi z Přerova, který je pro krádež vězněn 

na Mírově. Stanovy spolku.       1895 

č. 163, inv. č. 1379, kart. 8. 
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Oběžník k nárokům politických vězňů na stravné.    1902 

č. 10, inv. č. 2237, kart. 14. 

 

Nabídka výrobků trestnice Mírov.      1903 

č. 133, inv. č. 2427, kart. 15. 

 

Upozornění na ceník výrobků z mužských trestnic.    1912 

č. 145, inv. č. 3181, kart. 20. 

 

Oběžníky Zemského místodržitelství – odklad nebo přerušení výkonu trestu 

za účelem rychlého zvládnutí polních prací a výnos ministerstva spravedlnosti. 

1914-1915 

č. 949, inv. č. 3574, kart. 23. 

 

Směrnice o odkladu nebo přerušení výkonu trestu vězňům za účelem rychlého 

zvládnutí polních prací.        1915 

č. 949, inv. č. 3574, kart. 23. 

 

Směrnice pro četnictvo k překročení hranic při převádění vězňů do zahraničí. 

1915 

č. 1554, inv. č. 3608, kart. 23. 

 

Směrnice pro zacházení s trestanci z obsazeného území po jejich propuštění. 

1917  

č. 389, inv. č. 4296, kart. 27. 

 

Pokyny pro používání četnictva k eskortování trestanců.   1922 

č. 445/22, inv. č. 241, kart. 87. 

 

f. Okresní národní výbor Přerov 

Žádosti o propuštění z internačního tábora.     1945 

inv. č. 187, sign. III, kart. 63. 

 

Prošetřování stížností na týrání internovaných v Přerově.   1945 

inv. č. 183, sign. B, č. j. 136, kart. 39. 

 

Zpráva o sebevraždě ing. Mahra z Přerova v internačním táboře.  1945 

inv. č. 187, sign. III, kart. 64. 

 

Žádosti o propuštění dětí z internačního tábora v Přerově.   1945 

inv. č. 187, sign. III, kart. 65. 
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Popis stavu budov ČSD v Přerově sloužících jako internační tábor.  1945 

inv. č. 187, sign. III, kart. 66. 

 

Stravování internovaných osob.       1945 

inv. č. 188, sign. III/21, kart. 77. 

 

Nařízení k použití DDT v internačních táborech za účelem jejich odvšivení. 

1945 

inv. č. 199, sign. III/21, č. j. 2 784, kart. 77. 

 

Prozatímní všeobecné směrnice o koncentračních, kárných a pracovních táborech 

a vyšetřujících komisích v zemi Moravskoslezské.    1945 

Úřední korespondence ohledně zasílání směrnic a předpisů.  1945 

Zpráva o revisi zajišťovacího tábora v Kojetíně.    1945 

Směrnice pro vyšetřující komise u okresních národních výborů.  1945 

Prováděcí směrnice k dekretu presidenta republiky č. 173/1945 Sb.  1945 

Jednání o převzetí šesti chlapců z internačního tábora u Lověšic sirotčincem 

Dominikánek v Kokorech u Přerova.      1945 

Nařízení k dozoru při návštěvách internovaných.    1945 

Formální návrh na dodávání politických vězňů do věznic, propouštění, návštěvy, 

dodání prádla a jídla, záležitosti zásobování a stravování.   1945-1946 

Jmenné seznamy internovaných, stavy internovaných osob.   1945-1946 

Směrnice a domácí řády pro sběrné a internační tábory.   1945-1946 

Záležitosti likvidace táborů v okrese Přerov.     1946 

Vyhláška k dozoru nad strážními oddíly internačních táborů.  1946 

Přidělení internovaných na práci.      1946 

Služební řád pro dozorce a dozorkyně internačních, sběrných a pracovních středisek. 

1946 

Záležitosti revize elektrospotřebičů v internačních táborech.   1946 

Služební záležitosti dozorců.       1946 

inv. č. 181, sign. B, č. j. 1845, kart. 38. 

 

Zpráva StB Přerov o poměrech v internačním táboře Kojetín.  1946 

Protokoly o výsleších strážných internačního tábora.    1946 

Protokol o důvodech úmrtí osob z internačního tábora Kojetín.  1946 

inv. č. 181, sign. B, č. j. 1591, kart. 34. 

 

Propuštění adventistického kazatele R. Frauenberga z internačního tábora. 

1946 

inv. č. 187, sign. III, kart. 67. 

 

Pátrání po internovaných osobách.      1946 

inv. č. 187, sign. III, č. j. 15 735, kart. 70. 
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Pokladní deníky pro internační, sběrné a pracovní tábory.   1946-1948 

inv. č. 1586-1591. 

 

Vyšetřování nepřístojností v internačním táboře v Přerově.   1947-1948 

inv. č. 188, sign. III/21, č. j. 1797, kart. 88. 

 

Nařízení k vypracování přehledu dosud funkčních obecních věznic. 1947-1948 

Mzdy internovaných osob.       1948 

inv. č. 187, sign. III, inv. č. 342, kart. 73. 

 

Přehled zařazovacích komisí okresních národních výborů a seznam TNP určených 

jednotlivým komisím.        1948 

inv. č. 187, sign. III, č. j. 14 884, kart. 74. 

 

Převzetí agendy internačních a sběrných středisek ministerstvem vnitra. 1948 

inv. č. 434, sign. 240, kart. 279. 

 

Návrhy na zařazení do TNP.       1949-1952 

inv. č. 685, sign. 256, kart. 376, 377. 

inv. č. 729, sign. 405, kart. 409. 

 

Seznamy osob zařazených do TNP.      1950 

inv. č. 620, sign. PK 67, kat. 353. 

 

Informace o zrušení TNP a přesun výkonu trestu do Přechodných útvarů 

nápravných zařízení.        1953 

inv. č. 184, sign. Tajné, kart. 43. 

 

Kádrové posudky na duchovní a řeholníky – rovněž informace k osobám 

odsouzeným k výkonu trestu a internovaným řeholníkům.   1955-1959 

inv. č. 1476, sign. círk/11, kart. 760. 

inv. č. 1477, sign. círk/12, kart. 760. 

 

f. Archiv města Tovačov 

Zprávy o uvěznění a propuštění z okresní soudní věznice Kojetín.  1941-1945 

inv. č. 357, kart. 38. 
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Státní okresní archiv Šumperk 

 

f. Archiv obce Loučná nad Desnou 

Informace spolku vězeňských dozorců v Brně     1894 

inv. č. 640, kart. 40. 

 

Zjišťování prostor vhodných ke zřízení věznice pro mládež podle nařízení říšského 

ministerstva spravedlnosti.       1941 

inv. č. 570, kart. 35. 

 

f. Místní národní výbor Loučná nad Desnou 

Žádosti o propuštění Němců z pracovního střediska a odsunu.  1946-1947 

inv. č. 171, kart. 19. 

 

f. Archiv města Mohelnice 

Evidence trestanců u okresního soudu v Mohelnici.    1894-1908 

inv. č. 492, sign. B-XIVb-3, kart. 487. 

 

Záležitosti přestupků v pracovních záležitostech, pracovní policie – zařazování 

do donucovacích pracoven po výkonu trestu na Mírově, postrk, udělování pokut 

a náhradních trestů vězení.       1901-1938 

inv. č. 2072-2107, kart. 61-62. 

 

Úřední opisy dopisů určených mírovským trestancům.   1925-1927 

inv. č. 2813, sign. C-VII-1, kart. 279. 

 

Disciplinární řízení proti městskému strážníkovi J. Rohfeldovi, jemuž při postrku 

utekl propuštěný vězeň z Mírova.      1927 

inv. č. 2814, sign. C-VII-1, kart. 279. 

 

Záležitosti provozu policejní věznice.      1940-1944 

inv. č. 2498, kart. 103. 

 

f. Archiv města Šumperk 

Plán na pracovní využití trestanců.      1789 

Inventář věznice v Šumperku sepsaný při jejím převzetí novým správcem Josefem 

Pohlem.          1849 

inv. č. 1113, kart. 164. 

 

Záležitosti opravy věznice.       1873, 1878 

inv. č. 1317, zn. III 5-200, kart. 414. 

inv. č. 1322, zn. III 105-199, kart. 431. 
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Záležitosti přidělení vězňů na práci.      1880 

inv. č. 1324, zn. VI 3-48, kart. 440. 

 

Zařazování do donucovací pracovny.      1881 

inv. č. 1325, zn. I 23, kart. 441. 

 

Rozpočet na adaptaci vězení ve starých kasárnách.    1892 

inv. č. 1336, zn. II 36-97, kart. 472. 

 

Jednání ke stržení bývalé obecní šatlavy.     1912-1918 

inv. č. 1356, zn. I 130-200, kart. 521. 

 

Jednání ke zřízení státního výchovného ústavu (vychovatelny).  1916-1918 

inv. č. 1284, kart. 387. 

 

f. Okresní úřad Šumperk 

Nařízení a pokyn pro donucovací pracovny.     1872-1925 

inv. č. 378, kart. 59. 

 

Domácí řád čtyř nově zřízených robotáren (donucovacích pracoven na Moravě). 

1887 

Stanovy moravských robotáren (donucovacích pracoven).   1887,1895 

Statut robotáren na Moravě.       1903 

Protokoly o kontrolách donucovací pracovny v Šumperku s přehledy kázeňských 

trestů.           1921-1928 

Jednání Domácí komise o stavu donucovací pracovny s popisem budov, počtu stráží, 

stavu káranců, udržování pořádku.      1929-1938 

Služební instrukce pro ředitele a kontrolory moravských donucovacích pracoven. 

bez data 

Služební instrukce pro dozorce moravských donucovacích pracoven. bez data 

inv. č. 379, kart. 59. 

 

f. Okresní národní výbor Šumperk 

Záležitosti propouštění z TNP.       1951 

inv. č. 1020, kart. 311. 

 

Zprávy o revizi všeobecné daně ve věznici Šumperk, Lidická 72.  1952-1952 

inv. č. 1531, kart. 420. 

 

Šetření okresního národního výboru k žádostem o milost vězněných osob. 

1955 

inv. č. 3361, kart. 660. 
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f. KSČ – okresní výbor Šumperk 

Zápis výroční členské schůze Ústředního skladu vězeňských potřeb v Šumperku. 

1955 

inv. č. 980, kart. 457. 

 

Základní organizace a celoútvarový výbor KSČ v Útvaru SNV Mírov – zápisy 

z jednání, konferencí a členských schůzí, korespondence celoútvarového výboru.

           1968-1989  

inv. č. 949-962, kart. 453. 

 

Jmenný seznam členů základní organizace KSČ v Nápravně výchovném ústavu 

Mírov určených k výměně stranických legitimací.    1970 

Záznamy o výsledcích pohovorů jednotlivých příslušníků Útvaru SNV Mírov. 

1970 

inv. č. 287, kart. 269. 

 

Hlášení o složení výboru základní organizace Útvaru SNV Mírov.  1977, 1980 

inv. č. 1435, kart. 514. 

 

f. Okresní úřad Zábřeh, presidiální spisy 1851-1918 

Zpráva četnického velitelství Zábřeh o revolverovém útoku na Eduarda Axmanna, 

správce trestnic Mírov a zpráva okresního úřadu.    1887 

č. 50, kart. 2. 

 

Přípis Vrchního státního zastupitelstva v Brně k obsazení místa vězeňského kaplana 

na Mírově Josefem Chytilem, kooperátorem ve Vyšehorkách.  1900 

č. 73, kart. 4. 

 

Vyjádření ředitelství mírovské trestnice k proplácení nákladů spojených 

s komisionálním jednáním ohledně udržování silnice na Mírov.  1900 

č. 75, kart. 4. 

 

Zprávy o netaktním vystupování ing. Friedricha, rytíře z Holle, zkušebního 

inspektora parních kotlů při inspekci v mírovské trestnici.   1911-1912 

č. 435, kart. 14. 

 

Pokyny k zacházení s cizími státními příslušníky a lidmi z Haliče po propuštění 

z mírovské trestnice.        1915 

č. 634, kart. 21. 

 

Okresní úřad Zábřeh, presidiální spisy 1919-1938 

Četnická relace k výměně politických vězňů mezi ČSR a Maďarskem. 1921 

č. 854, kart. 42. 
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Oběžník k používání četnictva k eskortování trestanců.   1923 

č. 1162, kart. 44. 

 

Oběžník k šetření o komunistických vězních v ČSR.    1924 

č. 1659, kart. 47. 

 

Vládní nařízení pro ředitelství trestnic o povinnosti hlášení o propuštění trestanců 

odsouzených za čin nebezpečný státu.      1925 

č. 1917, kart. 48. 

 

Nařízení správám vojenských trestnic o hlášení o propuštění trestanců odsouzených 

za čin nebezpečný státu.        1925 

č. 1918, kart. 48. 

 

Oběžník k placení účtů za tiskopisy a kancelářské potřeby dodané bývalou státní 

tiskárnou cenin a správami věznic v Rakousku.    1926 

č. 2271, kart. 50. 

 

Záležitosti týkající se zrušení trestnice na Mírově, korespondence ohledně možnosti 

využití uvolněných prostor.       1928 

č. 3285-3288, kart. 56. 

 

Informace o Eduardu Doležalovi, inspektorovi zaměstnanců hlídacího a uzavíracího 

ústavu v trestnici na Mírově.       1928 

č. 3483, kart. 57. 

 

Jmenování Josefa Kachlíka dozorcem vězňů na Mírově a šetření jeho dobré pověsti 

a státní spolehlivosti.        1937 

č. 7567, kart. 79. 

 

Pokyn k potlačení zprávy o sebevraždě vyšetřovance ve věznici krajského osudu 

v Opavě.          1937 

č. 7914, kart. 80. 

 

Výměna politických vězňů mezi ČSR a Německem, opatření ohledně eskorty 

Norberta Wolfa z Mírova.        1938 

č. 8416, kart. 82. 

 

f. Okresní národní výbor Zábřeh 

Směrnice pro správu a hospodaření internačních, sběrných a pracovních středisek. 

1946 

inv. č. 218, kart. 183. 
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Informace Zemského velitelství internačních a jiných středisek v zemi 

Moravskoslezské v Brně o zrušení a převedení agendy k Zemskému národnímu 

výboru v Brně.         1947 

Přehledová tabulka internačních táborů pro Němce na Zábřežsku.  1946 

inv. č. 217, kart. 183. 

 

Seznam 400 trestanců (německé národnosti, retribučních?), kteří byli dne 3. 1. 1948 

v mírovské trestnici (neobsahuje trestance v pracovních oddílech).  1948 

inv. č. 314, kart. 195. 

 

Návrhy na zařazení do TNP.       1949-1950 

inv. č. 970, kart. 463, 464. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosud vyšlá čísla časopisu jsou k dispozici na internetových stránkách: 

 

http://www.akademievs.cz/?m=6&s=7&typ=sub 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/ke-stazeni-112/historicka-penologie-1224/ 
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