Vězeňský tábor Vojna (1951-1961) ve svědectví politických vězňů
(zveřejněno ve sborníku Podbrdsko 2002, zde publikováno s laskavým svolením autora-text bez většiny doprovodných obrázků)

Jiří Majer

Z podnětu Konfederace politických vězňů České republiky a Ministerstva spravedlnosti se vláda České republiky rozhodla usnesením čís. 484 ze dne 8. července 1998 obnovit bývalý vězeňský tábor při uranovém dole Vojna na Příbramsku jako "pietní místo připomínající utrpení občanů v době komunistické zvůle". Současně uložila Ministerstvu spravedlnosti, aby v součinnosti s Ministerstvem obrany a Ministerstvem kultury předložilo návrh na jeho částečnou rekonstrukci a v něm dochovaných původních objektů, na obsahovou náplň expozic a na jeho finanční zabezpečení.
Po vypracování rozsáhlého množství podkladů nutných pro realizaci tohoto záměru schválila vláda ČR usnesením č. 609 ze dne 16. června 1999 předložený návrh na rekonstrukci tohoto vězeňského zařízení. Současně uložila Okresnímu úřadu v Příbrami jeho institucionální zakotvení a Ministerstvu financí ve státním rozpočtu rezervovat potřebné finanční prostředky. Podle návrhu schváleného vládou ČR se předpokládala pro rok 2000 vládní dotace ve výši 56,85 miliónů Kč, na rok 2001 20,826 miliónů Kč a na následující léta roční částky na provoz po 4 miliónech Kč. Zajištěním rekonstrukčních prací bylo pověřeno Okresní muzeum v Příbrami. Dalším usnesením čís. 264 ze dne 15. května 2000 vláda ČR znovu potvrdila své rozhodnutí o rekonstrukci tábora Vojna a souhlas vybudovat v něm expozice dokumentující období persekuce. Odborné spolupráce při rekonstrukčních pracích se ujala příbramská pobočka Konfederace politických vězňů ČR a vytvořením expozic Muzeum Třetího odboje v Příbrami. V lednu 2001 Ministerstvo kultury zařadilo areál tohoto vězeňského zařízení mezi kulturní památky a během tohoto roku připravilo podklady pro jeho vyhlášení národním památníkem stejné kategorie jako je pevnost Terezín či Památník národního osvobození na Vítkově v Praze na Žižkově.
Tábor Vojna byl vybrán za památník proto, že je jediným částečně dochovaným vězeňským zařízením tohoto druhu na území České republiky z období komunistické diktatury. Po deseti obdobných táborech na Jáchymovsku a čtyřech na Slavkovsku nezůstaly v terénech již téměř žádné stopy. Nezachoval se ani žádný z obdobných koncentračních táborů v zemích bývalého sovětského bloku, pouze pozůstatky po pověstných gulazích v někdejším SSSR. Je proto záměrem realizátorů provést nejen restauraci areálu a dochovaných objektů, doloženou leteckými snímky z let 1952, 1953 a 1958, ale revokovat také někdejší lágerní prostředí. K tomuto účelu vydalo Ministerstvo kultury v srpnu 1998 veřejnou výzvu k bývalým politickým vězňům, aby se podíleli svědectvími a případnou dokumentací na rekonstrukci táborových zařízení a jejich vybavení. V letech 1998-2000 bylo tak získáno množství podkladů pramenného významu. Účelem této stati je podat popis tohoto "nápravného zařízení" 50. let 20. století ve světle jejich výpovědí.

Geneze tábora Vojna

Úvodem ke vzniku tábora Vojna a jeho účelu několik údajů. Původně byl budován jako zajatecký tábor pro německé vojáky, kteří sem byli dovezeni po r. 1947 jako stavební skupina z Jáchymova. Byl situován v zalesněném prostoru vrchu Vojna (667 m n.v.) na katastru obcí Lešetice, Lazsko a Zavržice. Do jeho areálu bylo vyvlastněno několik pozemků soukromých majitelů. Během roku 1949 byli němečtí vojáci propuštěni ze zajetí a prostor byl koncem listopadu 1949 přeměněn na tábor nucených prací. V něm byli podle zákona čís. 247/48 Sb. z 25. října 1948 bez rozsudku pouhým rozhodnutím tříčlenných komisí při Krajských národních výborech a Okresních národních výborech internováni muži za nepřátelský postoj vůči komunistickému režimu po dobu až dvou let a určeni na práce v uranových dolech Vojna I a II, Kamenná a Lešetice. V té době byl tábor Vojna největším zařízením nucených prací na území Československa. V listopadu v roce 1951 byl přeměněn na tzv. Nápravně pracovní tábor, tedy vězeňské zařízení. Roku 1956 bylo v něm 1.517 mužů, z velké části politických vězňů. Tito "nejnebezpečnější státně bezpečnostní zločinci" byli do něj a k pracím v uranových dolech odsuzováni podle zákona čís. 231/48 Sb. ze 6. října 1948 na tzv.ochranu lidově demokratické republiky, a to většinou k více než 10 letým trestům. K jeho ostraze byl od května 1950 určen IV. prapor zvláštního útvaru Sboru národní bezpečnosti s názvem Jeřáb (zřízeného 25. ledna 1949). R. 1953 byl na Příbramsku zbudován ještě další vězeňský tábor, situovaný poblíž uranové šachty čís. 11, podle blízké osady zvaný Bytíz. R. 1956 bylo v něm arestováno 1.894 mužů, opět s početným zastoupením politických vězňů. Když byl tábor Vojna r. 1961 zrušen, odsouzení byli částečně převedeni na tábor Bytíz. Tento tábor sloužil jako vězeňské zařízení ještě po řadu let po r. 1968, avšak již nikoli pro delikventy odsouzené z politických důvodů.

Stavební situace

Areál tábora Vojna byl již v době, kdy sloužil jako tábor nucených prací, obehnán třemi řadami ostnatého drátu a postaveny dvě strážní věže. Jejich počet se po přeměně prostoru na vězeňské zařízení zvýšil a bylo vybudováno trojí oplocení. První bylo z ostnatého drátu do výšky asi 2 m, za ním byl pruh země vysypaný pískem pečlivě uhrabaným, aby byla znát každá stopa. Za ním bylo pásmo o šířce 2 m, oplocené asi 3 m vysokým drátěným pletivem a nad ním byly upevněny tři vrstvy ostnatého drátu. Za tímto plotem byl další pruh území a oplocení stejně vysoké, opět s ostnatým drátem. Tímto prostorem stále procházeli strážní s automatickými zbraněmi. Strážní věže o výšce asi 5 m byly od sebe vzdáleny asi po 200 m tak, aby byl z nich střežen celý prostor tábora. Měly masívní dřevěnou konstrukci se zčásti zasklenou budkou ("špačkárny") s malou plošinou se zábradlím, na níž byl umístěn kulomet a světlomet. K osvícení prostorů mezi oplocením sloužily elektrické zářiče na sloupech. Při výpadku proudu byl k dispozici agregát. Strážní měli světlice, které použili při pokusech vězňů o útěk. Tábor byl v noci neustále osvětlen, a to i lampami v průčelích obytných baráků.
Na nejvyšším místě terénu svažujícího se k šachtě Vojna II a k její haldě stála přízemní zděná budova velitelství tábora (sídla orgánů Ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti) o rozměrech 23,5 x 13,5 m, s přístavkem o rozměrech 10,5 x 9,5 m. Byla rozčleněna řadou místností, vybavených zařízením pro administrativní práce a kartotékami vězňů. V ní se prováděly výslechy. Kolem velitelství, odděleného od tábora drátěným plotem, se vcházelo do táborového areálu.
V jeho blízkosti byla zděná přízemní budova zv. korekce, postavená r. 1953, o délce 30 m a šířce 8,95 m. Po obou stranách středové chodby byla řada malých cel o šířce 1,75 m. Měly betonové podlahy a u stropu malá zamřížovaná okénka. V nich byli vězni arestováni za kázeňské přestupky na dobu až několika týdnů. V cele byla jen dřevěná pryčna a jako záchod sloužil kbelík. Delikvent dostal dvě pokrývky. Za menší přestupky byli vězni přinuceni k několikadennímu pobytu v korekci v noci. Protože se v budově netopilo, pobyt v celách byl v mrazech až kolem -10 C zdravotně vysoce nebezpečný. 
K potrestání vězňů za různé přečiny sloužil betonový bunkr, zapuštěný do svahu a přikrytý zeminou. Měl obdélníkový tvar o vnějších rozměrech 3,80 x 4,45 m, s výškou 1,80 m. Vstupní dveře byly ocelové s větracími otvory. Bunkr neměl okénko, nebyl osvětlen ani vytápěn. V něm nebyla žádná pryčna, pro hygienické potřeby sloužil barel. Do bunkru bývalo někdy zavřeno najednou 10-20 i více vězňů. Ti, kteří se pokusili o útěk z tábora, museli mít po celou dobu pobytu v něm na rukou pouta. Nad bunkrem byla postavena socha horníka, kterou vytvořil politický vězeň František Cuc.
V areálu tábora Vojna bylo postupně postaveno 12 dřevěných obytných baráků, označených písmeny A až M. Z nich se zachoval jen jediný (G), o délce 42,75 m a šířce 12,65 m, ostatní baráky měly obdobné rozměry. V nich po stranách středové chodby bylo umístěno 10 místností pro 16-18 vězňů. Byly vybaveny dvoupodlažními dřevěnými či kovovými postelemi, se slamníky a podhlavníky vycpanými slámou. Každá postel musela být označena jmenovkou vězně. V místnostech byl velký dřevěný stůl a dvě lavice, na stěnách poličky pro osobní věci vězňů a malá kamínka. Baráky měly dvoje vstupní dveře.Ty, které vedly k oplocení tábora směrem k lesu, byly trvale uzamčeny. U vchodu byly dvě malé místnosti, kde bydlel velitel baráku a některý z prominentů. Denní příděl byl jeden kbelík uhlí na místnost, vydávaný jednou za den. Dřevo si vězni nosili ze šachet. Každý vězeň dostal tři flanelové přikrývky, jedna sloužila na pokrytí slamníku a dvě byly na přikrytí při spánku. Občas se v létě přidělovala prostěradla, na zimu byla však odebrána, aby nemohla být použita při pokusu o útěk.
K osobní hygieně původně sloužil malý dřevěný barák, rozdělený na dvě části. V první se močilo do žlábků, velká potřeba se dělala do tzv. tureckých záchodů bez mísy, obojí se splachovacím zařízením. V druhé části - v umývárně - byly dlouhé plechové žlaby a nad nimi potrubí s kohoutky se studenou vodou. Teplá voda byla k použití ve zvláštním baráku v dolní části tábora, který sloužil jako sušárna fáracích obleků. Později byly umývárny se studenou vodou zřizovány v barácích, na protější straně chodeb byly splachovací záchody.
V prostoru tábora Vojna byla kromě malého zděného objektu výdejny důlních lamp (cáchovna) o rozměrech 4,30 x 7,25 m postavena ještě přízemní zděná, částečně podsklepená dvoupodlažní budova obdélníkového tvaru, v nejširší části o dimenzích 14,85 x 5 m. Byla umístěna při oplocení v dolní části tábora směrem k odvalu. V ní byla kotelna, šatna pro fárací obleky a sprchy.
Mimo táborový areál stál za dvojitým oplocením z ostnatého drátu zděný objekt strážnice s muničním skladem o rozměrech 21,40 x 6,80 m. Kromě zmíněných budov byla v prostoru tábora Vojna ještě řada dalších staveb, o jejichž účelu bude zmínka v kontextu dalšího výkladu.

Denní režim

Život ve vězeňském táboře Vojna měl pevný řád. Jeho uzlovými body byl budíček v 6,30 hodin a večerka v 21 hodin, v zimních měsících ve 20 hodin. Většina politických vězňů byla povinna pracovat v uranových dolech. Podle smlouvy uzavřené podnikem Jáchymovské
doly v roce 1950 a další v roce 1956 mělo Ministerstvo vnitra udržovat a běžně doplňovat potřebné množství práce schopných vězňů v dolech, a to nejméně dvě třetiny se zdravotní kvalifikací I, odsouzených k trestům přesahujícím jeden rok a zbytek vězňů s kvalifikací II, kteří byli využíváni pro práce v důlních podnicích na povrchu, ve stavebnictví aj.
Horníci vstávali na ranní směnu ve 4,45 hodin, z odpoledních směn se vraceli kolem 23. hodiny. Na noční směny odcházeli před 21. hodinou a vraceli se z ní ráno v 7 hodin. Jámy Vojna I a II byly v oploceném lágru, na důl Kamenná, vzdálený od tábora Vojna přes 1 km, bylí vězni voděni koridorem z ostnatých drátů 3 m vysokých.Vězni pracující na stavbách příbramského sídliště měli pracovní dobu od 8 hodin do 16 hodin. Budíček a večerku vyhlašovali tzv. starší tábora údery na kolejnici zavěšenou na trámu uprostřed tábora, později bzučáky umístěnými na chodbách baráků a nakonec táborovým rozhlasem, jehož tlampače byly instalovány na každém baráku.
Jáchymovské doly n. p. byly odpovědné za plné pracovní využití vězňů. Byly povinny podávat náčelníkům vězeňských táborů (Vojna a Bytíz) dekádní zprávy o výkonu každého vězně a hlášení o všech porušeních pracovní kázně, neuposlechnutí příkazů atp.
Součástí denního režimu byly nástupy ke sčítání vězňů a na vydání stravy. Sčítání se dálo třikrát denně, ráno v 7 hodin, odpoledne ve 12,30 hodin a večer v 18 hodin. Kolem r. 1954 byl odpolední nástup zrušen. Nástupy se dály na nástupišti uprostřed tábora ("apelplac"). Starší tábora seřadil vězně do pětistupů a veliteli strážní směny podal hlášení o jejich počtu. Sčítací nástupy byly za každého počasí, často se protahovaly na řadu hodin, když strážným ("bachařům") nevycházel počet vězňů (sčot). Kromě toho velitelství vyhlašovalo z různých důvodů mimořádné nástupy, často opakované v noci, zejména v letech 1951-1952, po pokusech o útěk z tábora či při zvláštních událostech, např. 1956 za maďarského povstání.
Pracovní volno měli vězni jen v neděli, později i o sobotách a státem uznaných svátcích a v Den horníků 7. září. Volno využívali k hygieně a praní osobních věcí, ke psaní dopisů a k různým zálibám, k návštěvám na barácích a k diskusím. Roku 1956 či 1957 bylo zakázáno chodit na jiné baráky, což měli strážní kontrolovat. Často byli vězni v pracovním volnu záměrně vyháněni na různé práce, nejednou nesmyslné. Výrazem sadismu velitelů tábora byly opakované nástupy vězňů v nočních hodinách. V zimě, která byla na Příbramsku v 50. letech krutá se silnými mrazy a napadlo hodně sněhu, vězni byli ho nuceni i o nedělích a svátcích na šachtách odklízet. Smutné bývaly vánoční svátky, nejednou ovšem přerušované "buzerací" bachařů. Vězni zpravidla čekali do půlnoci, kdy za příznivého počasí doléhaly do tábora Vojna zvony ze Svaté Hory před půlnoční mší.

Vybavení vězňů

Vězni nosili kabátce bez límce, vesty a kalhoty z hrubého sukna (halina) hnědé barvy. Někteří prominenti (starší tábora) měli mundury černé. K oblečení patřila čapka lodička. Zprvu vězňové neměli náhradní šatstvo na převlečení, takže při práci a během odpočinku musili zůstat ve stejném oblečení. Tato skutečnost byla velmi tíživá. Hygienicky závadná byla zejména u horníků, kteří pracovali v mokrých a znečištěných pracovištích, i když byli v šachtách částečně chráněni impregnovaným nebo gumovým fáracím oblekem. Vězeňský mundr - kterému vězni říkali "sokolský" - se vyměňoval jen tehdy, když byl roztrhaný nebo silně poškozený. Zadní část kabátce a vnější strana kalhot byla natřena olejovou barvou různých odstínů (v každém z vězeňských uranových táborů se užívala jiná barva). K rozlišení vězňů různou barvou na politické a kriminální, obvyklé na Jáchymovsku, se na Příbramsku neprovádělo, snad proto, že v lágrech Vojna a Bytíz byla většina vězňů "státních" (odsouzených státními soudy). Jejich spodní prádlo pozůstávalo z bílé nebo světle modré košile bez límce, dlouhých spodků na tkaničku a plátěných onucí. Vyměňovalo se (spolu s ručníkem) jednou za 14 dnů. Pracovní boty byly černé, šněrovací, do šachet se nosily gumové holínky. Od 50. let se vězňům na pracích na povrchu přidělovaly dlouhé svrchní kabáty, v létě lehčí cvilinkové. Řada vězňů si oblečení vylepšovala různými doplňky, např. teplými spodky, které se mohli koupit v táborové kantině. K vybavení vězně patřily dvě misky s držadly, plechový táce k, lžíce a tři přikrývky.

Výdělky

Výzkum mezd vězňů v příbramských uranových dolech není zatím ukončen, byly však nepochybně shodně jako na Jáchymovsku a Slavkovsku. Roku 1950 vedení podniku Jáchymovské doly uzavřelo smlouvu s Ministerstvem vnitra, že odměna za práci tzv. "nesvobodných pracovních sil" - jak byli vězni oficiálně nazýváni - bude stejná jako u civilních zaměstnanců. Tato zásada byla i součástí smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a Ústřední správou výzkumu a těžby radioaktivních surovin z 9.3.1956. V roce 1951 činil průměrný měsíční výdělek vězňů na dolech Vojna za práci v podzemí 3.400-3.800 Kč, ovšem při nejméně 100% výkonu. Průměrný měsíční výdělek na povrchu činil roku 1955 kolem 1.400 Kč. Z této částky dostal vězeň v táborových poukázkách kolem 300 - 400 Kč, které mohl využít v táborové kantině k nákupů podle osobního výběru. V roce 1951 činil průměrný celotáborový výdělek vězňů v lágru Vojna měsíčně 1.526 Kč, u pracujících v šachtách 2.084 Kč.
Výdělky vězňů báňský závod poukazoval vězeňské správě, kde se rozdělily přibližně na tři stejné části. Třetina byla zadržena na úhradu nákladů pobytu vězně v táboře, druhá se ukládala na jeho konto a poslední třetinu tvořilo zmíněné kapesné. Věcné náklady na výkon trestu (strava, ošacení, ubytování, otop, světlo apod.) byly stanoveny pevnou částkou. Do ní se započítávalo i střežení tábora, doprava, údržba budova zařízení a jiné náklady. R. 1956 byly ve všech vězeňských táborech při uranových dolech do nákladu výkonu trestů hrazených vězni zahrnuty i gáže příslušníků Ministerstva vnitra, sloužících v táborech. Roku 1955 po protestní hladovce na Vojně bylo kapesné sníženo. Náklady, které museli vězni platit, byly tedy značné. Roku 1956 činil stav konta vězně průměrně 2.394 Kč, r. 1957 2.371 Kč. S obdobními částkami, ovšem i s menšími, odcházeli vězni po amnestiích propuštění do "civilu" po několika letech práce v uranových dolech.

Kulturní aktivity

Většina politických vězňů se snažila volné chvíle užitečně využít, především kulturními aktivitami, pokud to velitelství tábora strpělo. Někdy r. 1953 vznikl v táboře Vojna smyčcový orchestr, který řídil zakladatel Armádního uměleckého souboru (AUS) Boris Masopust. Koncerty se konaly zhruba jednou měsíčně v neděli v podvečer. Hráči se kvůli rozdílným směnám scházeli s obtížemi a po vyčerpávající fyzické práci nejednou hráli s velkým sebezapřením. Soubor si našel i zpěváky a do programů zařazoval některé pasáže z českých oper. Po protestní hladovce v táboře Vojna roku 1955 byl orchestr po odsunu řady vězňů do jiných vězeňských zařízení zdecimován a rozpuštěn. Skončilo i povolení vysílat v určitou dobu z táborového rozhlasu na baráky vážnou hudbu z gramofonových desek, jejichž diskotéku si vězni sami z výdělků pořídili. Po zániku orchestru velitelství později za peníze vězňů zakoupilo televizor. Shlédnuti televizních programů bylo však povoleno vždy jen několika vězňům za odměnu.
Koncerty se konaly v dřevěném "kulturním domě" uprostřed tábora. Měl menší sál s dvěma přilehlými místnostmi, vytápěnými kamny. Z něj se zachovala jen vstupní část o rozměrech 10,30 x 12,70 m. V tomto objektu byla umístěna také knihovna, obsahující několik set svazků, z více než poloviny však ideologický brak, který podle představy osvětářů měl sloužit k převýchově vězňů. Jen zčásti byla v ní díla dobré úrovně. Hodnotné knihy se do tábora pašovaly pomocí civilních zaměstnanců na dolech. V kulturním domě se směly promítat každou neděli filmy, občas i západoevropské produkce, ovšem "ideologicky nezávadné". O opravdovou osvětu a vzdělání vězňů neměla ovšem vězeňská správa tábora zájem.
Táborové prostředí bylo vhodné pro studium cizích jazyků. Povolena byla však jen ruština, o níž ovšem nebyl zájem. Studium angličtiny bylo přísně zakázáno. Proto se vězni učili anglicky ilegálně podle učebnic kolujících po táboře, konverzace se pěstovala s pomocí těch, kteří řadu let jako účastníci druhého pronacistického odboje žili na Západě. Kromě toho civilisté pašovali do tábora anglické a americké noviny a některé knihy zahraničních autorů v anglickém znění. Diskuse s vynikajícími odborníky v různých oborech pomáhaly politickým vězňům si vzájemně rozšiřovat duševní obzor. V komunistických pevných věznicích a vězeňských táborech v uranových oblastech existoval tak intenzivní kulturní život skrytý před orgány Ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti, nepostižitelný jejich mocí. V příznivějším období let 1954-1955 se v táboře Vojna mohly konat i sportovní akce, především fotbal, v kulturním domě se hrával stolní tenis. Divadlo se vězni v tomto lágru nikdy nepokusili hrát. Velmi oblíbený byl šach, který se hrál téměř na každé světnici.

Návštěvy vězňů, korespondence

Navštěvovat politické vězně směli jen jejich nejbližší příbuzní. Vězni vyplňovali před návštěvou formulář s uvedením jména, příbuzenského vztahu a adresu toho, s kým se měli vidět. Návštěvy se dály v dřevěném baráku nedaleko Milína, (později ve zděném objektu před táborem Vojna), ohraženém plotem z ostnatého drátu. V něm byla pro setkání vyhrazena zvláštní místnost. Návštěvy trvaly ještě r. 1955 jen 12 minut, později směly být delší - 20 minut. Původně se rozhovor dál ve stoje a přes hustou síť, později se návštěvy konaly u stolků, mezi nimiž procházeli strážní. Posílat balíčky vězňům nebylo dovoleno, po návštěvách si však přece jen občas mohli sebou něco přinést. Návštěvy byly v letech 1951-1952 velmi omezené a udělovaly se jen za dobré pracovní výkony. Časem došlo ke zmírnění tohoto opatření, návštěvy se povolovaly všem vězňům v pravidelných půlročních a později i ve čtvrtletních intervalech.
Obdobně tomu bylo s vězeňskou korespondencí. Počátkem 50. let bylo odesílání a přijímání dopisů limitováno, v pozdějších letech směli vězni psát a dostávat korespondenci bez omezení. Pro dopisy příbuzným byl zpočátku předepsán předtištěný list s řádky a se záhlavím vězeňského zařízení. Dopisy odesílané vězni se odevzdávaly v cáchovně, došlé vydával starší tábora, v letech 1956-1957 příslušník vnitřní stráže, pověřený censurou. Asi od roku 1953 mohli vězni ze svého osobního konta posílat rodinám peníze. Kromě povoleného styku mezi vězni a příbuznými bylo i spojení "ilegální" prostřednictvím civilních zaměstnanců na šachtách.

Útěky vězňů

Režim v táboře Vojna byl počátkem 50. let velmi tuhý. Zpráva komise bezpečnostního odboru Ústředního výboru Komunistické strany Československa po kontrole konané v něm v roce 1950 uvádí, že "někteří ze soudruhů, kteří prošli za okupace německými koncentračními tábory tvrdí, že takových špatných koncentračních táborů v Německu nebylo". Nechyběly proto pokusy o únik z něj, stejně jako v 50. letech z vězeňských táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a z českých a slovenských věznic. Útěky byly individuální i skupinové. Byly pečlivě promyšleny a reálné možnosti prozkoumány.
Pokusů o uniknutí z tábora Vojna bylo několik. Roku 1952 byla pod barákem označeným písmenem J hloubena v podzemí chodbička, která měla vyústit za drátěným plotem. K tomu byla nutná délka asi 30 m. Měla jen průlezný profil a byla vyztužena prkénky. Na útěk si jí připravovalo asi 40 politických vězňů. Před "bonzáky" (udavači většinou z řad kriminálních vězňů) se ji však nepodařilo utajit a byla prozrazena. Za trest musili pak vězni na straně tábora směrem k lesu  jedině vhodné pro útěk - vykopat hluboký bezpečnostní příkop. Pokus vězňů z tohoto baráku se zakrátko opakoval, byl však znovu prozrazen. Velitelství tábora proto nařídilo příkop prohloubit. Došlo i ke třetímu pokusu vyrazit chodbici ještě hlouběji. Po jejím prozrazení musil celý tábor v noci nastoupit a přihlížet, jak se orgány táborové ostrahy snaží požárními hadicemi vytopit lidi v podkopu. Naštěstí v něm nikdo nebyl. Poté se bezpečnostní příkop musil vyhloubit až na skálu. Aby se zabránilo útěkům, podle smlouvy uzavřené Ústřední správou výzkum a těžby radioaktivních surovin z roku 1956 byl podnik Jáchymovské doly povinen hlásit velitelství vězeňského tábora všechny případy, kdy se strop dobývek v uranových dolech blížil na 15 m k povrchu.
Dály se pokusy dostat se z tábora Vojna také jinými způsoby, např. nechat se zasypat hlušinou ve vozících, které civilní zaměstnanci vyváželi mimo oplocení na haldu, či za noční směny utéci ze šachty. Došlo k pokusu politických vězňů prorazit nákladním autem dřevěnou závoru před velitelskou budovou. Přes palbu z obou blízkých strážních věží a ze strážnice vybíhajících dozorců auto vyjelo hlavní branou z lágru ven. Vězni v něm byli však všichni střelbou raněni. Zastavili proto a byli dopraveni zpět do tábora. Po nařízeném nástupu vězňů celého tábora na "apelplacu" k odstrašení podobného pokusu, většina těchto útěkářů musila být na ošetřovně operována. Přežili všichni, měli štěstí. Kdyby byli chyceni v lese, asi by naživu nezůstali. Pokus prorazit nákladním autem Tatra 111 oplocení se ze nedlouho udál i v táboře Bytíz. Útěk se také nepodařil a skončil rozsudkem smrti útěkáře (Ad. Petrovského). Pokusy o únik v 50. letech však byly i nadále. Některé byly úspěšné, např. čtyř mužů přes oplocení na dole Kamenná. Jeden z nich byl později chycen v Německé demokratické republice ve snaze dostat se do Německé spolkové republiky. Byl popraven a jeho žena byla řadu let vězněna německými bezpečnostními orgány Stasi. Jiné pokusy o útěk skončily předčasně, např. když se hloubený příkop pod jedním z baráků na táboře Vojna za deště propadl. Bylo to štěstí, protože tento pokus byl organizován orgány Státní bezpečnosti, která jej chtěla využít pro zvýšení represí. Částečné úspěšné bylo uprchnutí dvou mužů přes drátěné oplocení, kterým se prostřihali ven. Střelba ze strážní věže je nezasáhla. Unikl však jen ten, který se dostal do Rakouska zahrabán v uhlí na tendru lokomotivy. Druhý byl chycen a vrácen do tábora Vojna.
Řadě politických vězňů nucený pobyt v táboře pomáhala snášet víra v Boha. Bylo tu uvězněno mnoho kněží, kteří sloužili tajné mše. Hostie jim dodávali duchovní z okolních míst na Příbramsku. Ve sklepě, kde se pod kuchyní škrabaly brambory a zelenina, byl za zástěnou ukryt i malý oltářík. Kněží poskytovali duchovní útěchu a nejednomu vězni zachránili život, když z vyčerpání a zvláště po špatných zprávách z domova (úmrtí členů rodiny, rozvody) pomýšleli na sebevraždu. Od depresí pomáhala i křesťanská literatura, která byla do tábora Vojna dopravována tajně zvenku. Byla ukrývána na různých místech, např. pod podlahou v barácích, aby unikla při prohlídkách světnic příslušníky vnitřní stráže. Především však pomáhala solidarita ostatních vězňů. Snahou všech bylo tento zlý životní interval přežít.

Protestní stávka 1955

Výrazem odporu vězňů proti režimu v táboře Vojna se stala protestní hladovka zahájená dne 4. července 1955. Vyústila ve stávku a trvala až do 7. července. Účastnili se jí všichni političtí vězni a většina odsouzených za jiné delikty.V ní vyvrcholila všeobecná nespokojenost vyvolaná kromě hrubého zacházení ze strany příslušníků Ministerstva vnitra i nedostatečnou stravou. Příčinu zavdala večeře - nudle s mákem, které řada vězňů odmítla přijmout. K ní se pak přidalo celé osazenstvo tábora. Za iniciátory byli označeni tři muži, které velitel přikázal uvěznit v bunkru. Vězni se proto shromáždili před velitelskou budovou a vynutili se jejich propuštění. Druhý den 5. července sepsali své stížnosti v 10 bodech, které předložili velitelství tábora. Žádali jejich splnění s pohrůžkou, že po jejich případném zamítnutí bude zahájena kolektivní stávka a odmítnuto nastupovat do práce. Odchod na pracoviště se ten den nekonal. Na příkaz velitele se do tábora vrátila i ranní směna, která již nastoupila na šachty a také odpolední směna byla zrušena. Velitelství o požadavcích vězňů odmítlo jednat a tak na protest se neúčastnili nástupu na stravování a zahájili hladovku. V té době převzal velení nad potlačením odporu náčelník Správy vězeňských táborů major Ryšavý. Dne 5. července byla vyhlášena plná pohotovost IV. praporu útvaru Jeřáb a 100 příslušníků jeho první a druhé roty bylo ve 20 hodin použito k zesílení vnitřního střežení tábora. Tento stav byl ještě posílen 40 příslušníky vězeňské ostrahy z věznic Pankrác a Ruzyně. Počet příslušníků Ministerstva vnitra byl nadto zvýšen dvěma kulometnými družstvy, která tu zůstala v postech až do 20. hodin dne 9. července 1955. Odsun zesíleného počtu příslušníků vnitřní stráže se udál teprve 12. července 1955.
Protestní stávka měla dramatický průběh. Dne 5. července major Ryšavý dohodl s vedením uranového závodu, že vězni nebudou do vyšetření celkové situace posíláni na směny, neboť stejně odmítali pracovat. Toho dne byla pak o 20. hodině zahájena první akce na likvidování stávky. Ve vnitřním oplocení tábora příslušníci Ministerstva vnitra zaujali pět strážních stanovišť a byl vyhlášen nástup vězňů. Poté byly prohledány všechny ubikace a zabavena v nich řada věcí, především poživatiny. Jako trestní opatření byly z táborové kantiny odvezeny všechny potraviny, aby si je vězni nemohli během hladovky nakupovat. Současně byla na "apelplacu" provedena osobní prohlídka každého vězně. Přitom bylo zatčeno 61 mužů, kteří byli ihned odvezeni do věznic na Pankrác a do Ruzyně. Další den 6. července 1955 dopoledne byl v táboře Vojna opět vyhlášen nástup všech vězňů. V rozkaze velitelství byl jim zakázán jakýkoli pohyb po táboře, zastavena veškerá kulturní činnost, dopisování, návštěvy a byly zadrženy žádosti o podmínečné propuštěni. Ve 13 hodin týž den byl vyhlášen další nástup, na který ze 1436 mužů nastoupilo jen 7 osob. Jako trestní opatření byla vyhlášena naprostá izolace vězňů ve všech barácích, střežená dvojicemi vnitřní stráže. Protestní hladovka, zahájená 5. července, však pokračovala. Nástupu na večeři se ve 20 hodin opět neúčastnil nikdo z vězňů. Na den 7. července 1955 proto velitelství vyhlásilo stav korekce pro celý tábor. Odpor však již začal polevovat. Velitelství tábora nařídilo, že každý, kdo chce dostat stravování, musí předložit písemnou žádost o vydání jídla. Ten den se ji již většina stávkujících podala. Někteří však vytrvali až do 9. července. Z celkového počtu vězňů to bylo 45 mužů. Byli izolováni, potrestáni korekcí a odsunuti do pevných věznic. Za stávku bylo potrestáno 11 osob - k dosavadním trestům byli odsouzeni k dalším 11 - 12 letům. Do tábora Vojna se již nevrátili a byli odvezeni do slovenské pevnosti Leopoldov. Stávka, ač byla potlačena, byla dokladem vysoké solidarity vězňů, kterou nedokázalo zlomit ani mnohaleté vězněni.

Stravování vězňů

Množství a kvalita stravy měly zajistit nutnou reprodukci pracovní síly a kalorickou hodnotu korespondovat požadovaným výkonům, zejména těžké práci v uranových dolech. V prvních letech byl však v táboře Vojna velký hlad. Vydávaná strava nestačila k nasycení a nebylo čím ji doplnit. Ke zlepšení došlo teprve na počátku r. 1953, kdy bylo možné v kantýně koupit chleba. Příznivá změna nastala až v druhé polovině toho roku, kdy si vězni mohli za kapesné v táborových penězích nakoupit masové konzervy, sádlo, máslo, kondenzované mléko, kávu, kompoty a jiné poživatiny. Po protestní hladovce v červenci 1955 bylo jim však kapesné podstatně sníženo a nabídka v kvantitě značně omezena. Jen možnost nákupu chleba zůstala zachována.
Strava se vydávala ve zděné boudě tzv. staré kuchyně o rozměrech 46,00 x 10,65 m. Jak se během 50. let zvětšoval počet vězňů, bylo nutné postavit další zděný objekt, zvaný pak novou kuchyní. Zastavěnou plochu 895,30 m2 byl největším v areálu tábora Vojna. Byl dvoupodlažní, s půdorysem zhruba ve tvaru písmene velkého T. V prostorech této kuchyně se vydávalo jídlo, její část byla vyhražena pro kantinu. Pro stravování byly vydány přesné normy. Instrukce z r. 1954 obsahovala 8 norem stanovených podle povahy práce a pracovního výkonu.
Jídlo se vydávalo třikrát denně. K snídani byla náhražková káva a kousek chleba. Na počátku 50. let jedna třetina malého bochníčku měla stačit na tři dny a pět lžic krystalového cukru na 5 dní. Obědy a večeře byly teplé, v neděli byla večeře studená, vydávaná již v poledne. Jídlo se poskytovalo v množství podle pracovního výkonu. Zelená stravenka znamenala výkon pod 100%, žlutá 100% a červená přes 100% a více. To znamenalo, že na zelenou stravenku dostal vězeň 4 plátky knedlíku a malý kousek masa, na žlutou 5 knedlíků a maso a na červenou 6 knedlíků a větší kousek masa. Na stravenku pro výkon 100% bylo možné v kantině nakupovat. Toto odstupňování množství jídla podle barvy stravenek se ovšem důrazněji uplatňovalo jen v prvních týdnech po zavedení, kdy je kontrolovali příslušníci ostrahy. Postupně se přestaly rozlišovat a od r. 1953 ztratily význam.

Zdravotní péče, hygiena

Většina politických vězňů byla nucena pracovat v uranových dolech. Práce v nich byla nejen fyzicky náročná, ale byla konána v mimořádných mikroklimatických podmínkách. Nepříznivě se projevovaly zejména vlivy složení důlního ovzduší, střídání teplot, odlišná relativní vlhkost vzduchu či nedostatečné osvětlení. Zdravotně závadné důsledky způsobovala zvláště přítomnost škodlivin v ovzduší, především aerosol s obsahem krátko-či dlouhodobých radionuklidů uranradiové řady, vyvolávající zátěž tkáně dýchacích cest, a v důlním prostředí vytvořený bioaerosol s rozptýlenými výtrusy různých plísní s přítomností mykotoxinu. Nejzávažnějším pracovním rizikem v důlním prostředí bylo ionozující záření, na jehož kontě byl rostoucí počet plicních karcinogenních onemocnění a leukémie. Vězni nucení pracovat v uranových dolech byli ovšem vystaveni ještě dalším negativním faktorům, např. nadměrnému hluku způsobenému důlními stroji, vibraci při pracích s vrtacími kladivy, fibrogenní prašnosti a řadě dalších. Tyto skutečnosti mnohdy vedly k úrazům, nejednou smrtelným.
V 50. letech 20. století, kdy se plnily vězeňské tábory tisíci politických vězňů, byla ještě řada zmíněných rizikových jevů ignorována nebo jejich výzkum a jejich paralyzování byly teprve v počátcích. Tak tomu bylo například při větrání radonu a jeho krátkodobých dceřiných produktů z uranových dolů a u dalších faktorů ohrožujících bezpečnost a hygienu na důlních pracovištích. Pro představu, jaké byly v tomto směru podmínky, stačí uvést, že teprve r. 1960 po zavedení nových větrných systémů v příbramských uranových dolech klesla koncentrace radonu proti r. 1950 o 300% a do r. 1965 o dalších 182%. Bylo prokazatelnou skutečností, že v 50. letech, kdy se na práci v uranových dolech vystřídalo několik tisíc politických vězňů, Příbramsko patřilo po řadu let na čelné místo ve výskytu rakovinných onemocnění v celém světě. Pro politické vězně bylo jakékoli onemocnění spojeno s nebezpečím trvalých následků. Velitelství vězeňských táborů nespatřovalo v nemoci důvod pro potřebné léčení a úměrně
k tomu pro úpravu pracovního zařazení. Ani při velmi vážných onemocněních nebyl politickým vězňům přerušován výkon trestu. Závažné případy, které nebylo možné ošetřit či vyléčit v táborové ošetřovně, byly postupovány do vězeňské nemocnice na Pankráci nebo do Ostrova nad Ohří, kde se pak prováděly i náročné operace.
Ošetřovna v táboře Vojna byl přízemní zděný objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,50 x 16,95 m. Stála v dolní části areálu, s ordinacemi lékaře a zubaře. Byly v ní dvě místnosti, jedna pro úrazy, druhá pro infekční choroby. V nich byli pacienti upoutaní na lůžko a vyžadující stálý lékařský dohled. V další místnosti byli ubytováni zdravotníci a ve vedlejší byl umístěn sklad léčebných prostředků. Za čekárnu sloužila široká chodba. Ošetřovna byla vybavena velmi jednoduše - v ordinaci byl stůl, na kterém se prováděly i operace. Lékaři - političtí vězni - vykonávali v táboře běžnou praxi jako v civilním životě obvodní doktoři, ovšem za mnohem obtížnějších podmínek. Bylo štěstím pro pacienty, že v letech 1953-1956 byl táborovým lékařem MUDr Norbert Kazdan, povahy sice údajně nepříliš komunikativní, zato zručný chirurg. Prováděl i náročné zákroky, které by si jinak vyžadovaly týmovou práci a vybavený operační sál. Zubní lékaři mohli dělat jen nejnutnější úkony.
Přesto lze konstatovat, že v daných podmínkách byla běžná zdravotní péče na lágru Vojna vcelku uspokojivá. Zásluhu na tom měli lékaři, kteří však musili stále bojovat s veliteli tábora, především ve třech oblastech: v uznávání pracovní neschopnosti, v přísunu léků a v hospitalizaci vážně nemocných nebo zraněných ve vězeňských nemocnicích mimo tábor. Řadu případů se jim podařilo dovést až do vyléčení.
Nechyběly ovšem smrtelné úrazy vězňů v šachtách, kterým táboroví lékaři ani rychlým zákrokem nemohli pomoci. Byla jich řada a po úmrtí byli zpravidla tajně pochováni na příbramském hřbitově. U vchodu do jeho prostoru bylo tak pochováno 11 politických vězňů z táborů Vojna a Bytíz, kteří zahynuli ve výkonu trestu. Toto místo je dnes pietně označeno pamětní deskou pořízenou příbramskou pobočkou Konfederace politických vězňů a městem Příbramí. Pozůstatky dalších politických vězňů, kteří v příbramských uranových dolech přišli o život či v táborech zemřeli, byly převezeny jinam, v jednom případě však místo jejich pohřbení není známo. 
Závěrem ještě stručná zmínka o hygieně v táboře Vojna. Dodržování jejích zásad bylo problematické. Obytné baráky byly sice čist éa bez hmyzu (na rozdíl od táborů na Jáchymovsku), ale na hromadách odpadků za kuchyní se hemžilo krysami. Stravování bylo ze zdravotního hlediska celkem uspokojivé, nevyskytla se hromadná střevní onemocnění. Zcela nedostatečné byly však podmínky pro osobní hygienu. Byla již zmínka, že vězni měli do práce i na odpočinek jen jedno oblečení, prádlo nebylo možné podle potřeby střídat. Spalo se tedy ve spodním prádle. Zdravotní prevence se neprováděla, jen snad jednou v polovině 50. let bylo hromadné očkování. Epidemií chřipek bylo však několik. Nejtěžší průběh měla její "čínská" varianta v lednu 1954, kdy musil být jeden barák vyklizen, aby mohl sloužit jako lazaret. Zcela nedostatečná byla prevence a kontrola působení radioaktivního záření na vězně. Horníci dostávali půl litru mléka denně, jejích komplexní zdravotní prohlídky se však nekonaly. Omezenými možnostmi péče trpěli zejména vězní dlouhodobě nemocní, s vážnými potížemi a vězní věkem starší. Chyběly léky a jejích pravidelný přísun v dostatečném množství.

Po amnestii 1960

K patnáctiletému výročí obnovení Československé republiky byla 9. května 1960 vyhlášena amnestie, která se týkala zčásti i politických vězňů. Někteří byli propuštěni na podmínku, další museli vyčkat amnestií r. 1962 a 1965. Z pevných věznic poslední političtí vězni byli propuštěni teprve r. 1968. Roku 1960 byl v táboře Vojna stav 1208 vězňů, z nichž bylo 659 odsouzeno za údajnou protistátní činnost. Z tohoto počtu bylo 450 mužů propuštěno na svobodu. Mnozí z nich se vraceli s podlomeným zdravím a s psychickými následky mnohaletého vězení v nepřirozeném prostředí a po těžké a rizikové práci. Bylo mnoho těch, kteří se na "svobodu" odnášeli signum smrti v podobě zárodků rakovinných a jiných onemocnění. Léta v noci je probouzely traumatické sny, v nichž se opakovaly zlé a tragické situace, které v lágrech začasté prožívali.
V jejich životě již téměř nikdy nenastala normální situace jako před odsouzením. Sice se po letech ocitli mimo drátěné oplocení, ale jako lidé politicky nespolehliví byli orgány Státní bezpečnosti, funkcionáři Komunistické strany či členy Občanských výborů po řadu let sledováni. Nadto při propuštění byli vybaveni doklady s určením, že mohou být zaměstnáni jen v dolech, hutích či v těžkých provozech pouze jako manuální pracovníci, a to bez ohledu na jejich kvalifikaci a vzdělání. Někteří se nemohli vrátit na místo původního bydliště, protože se jim za léta strávená za ostnatými dráty rozpadlo manželství, jiným zemřeli rodiče nebo jejich rodiny byly nuceně přesídleny. Teprve teď se dozvídali, jak byly jejich rodiny persekvovány - manželky musely k obživě dětí pracovat jako dělnice či uklízečky, dětem byl zamezen vstup na střední školy.
Političtí vězni si po propuštění těžko zvykali na nové životní podmínky. Jestliže ve vězeňském táboře mohli "mezi svými" svobodně vyjadřovat své názory, po propuštění se musili zvykat opět mlčet, většinou z ohledu na rodinu. Bývalí političtí vězni zůstali nadále na okraji "socialistické" společnosti, byli nejen trvale hlídáni, ale nejednou persekvováni. Proto v době přechodného politického uvolnění koncem 60. let 20. století a zejména po sovětské okupaci v srpnu 1968 řada z nich volila odchod do emigrace, kde si musili od základu budovat novou existenci. Byli však konečně svobodni. Mnozí z těch, kteří zůstali v republice a věrni svému přesvědčení, byli v nebezpečí zatčení, i když odbojovou činnost proti totálnímu režimu nevyvíjeli. V době "normalizace" se řada z nich ocitla na seznamech Státní bezpečnosti, když se v polovině 70. let znovu začaly připravovat pracovní tábory pro jejich internaci. U některých jmen se objevila poznámka "K likvidaci".
Období začaté pučem Komunistické strany Československa v únoru 1948 podnes není ve všech dimenzích zcela popsáno a ani není kvalifikována vina těch, kteří je naplnili utrpením nesčetných tisíců. Nechť tato stať o jednom ze 17 vězeňských zařízení v uranových oblastech, režimem nikoli nepodobných nacistickým koncentračním táborům, je malým příspěvkem k zaznamenání jednoho z tragických intervalů našich dějin.





