
Co je, byla  Korekce? 

Jak latinský púvod značí, jedná se o nápravu, tedy vězení ve věznicích. 

Korekce –opsàno dle plakatu v 1. posch. V muzeu v Jàchymove 
 
Obávaným, všem hojně ukládaným trestem v táborech byla tzv. korekce 
(neboli též "kriminál v kriminále"). Vězni byli za trest (provinění mohlo být přitom 
malicherné nebo žádné) umísťování do jakýchsi malých vlhkých kobek , 
obvykle bez oken, v zimě nevytápěných, kde byli drženi s minimálními příděly 
jídla několik dní, ba i týdnů. Pobyt v korekci provázelo bití, přihodilo se i to, že 
na zubožené vězně byl do korekce poštván rozzuřený pes. Někdy byl do 
korekce uvržen pouze jedinec, jindy naopak velké množství vězňů, kteří museli 
po celou dobu stát a kterým se v malém uzavřeném prostoru nedostával ani 
vzduch.  

„Na pankráckých celách viseli Domácí řády ještě z dob 1. republiky a tam 
jsme se dočetli, že se zde odpykávají kázeňské tresty v samovazě den hladu o 
kousku chleba hořkého černého kafe, den temnice a noc na tvrdém loži, t.j. 
bez slamníku na pryčně. Toto se násobilo podle „tíže provinění- nesplněni 
prac. normy. Takže u raportu zněl ortel: Máte třikrát, pětkrátr, desetkrát tři. 
Útěkáři jako jà to měli zlé: dostali řetězy, kovové manžety na zápšstí a konéky 
as navíc těžkou železnou kouli. Tu museli nosit v rukách před ebou, jak jsme to 
viděli z okna když je zřídka vzali na vzduch na dvůr na „procházku.“Velitelem 
tam byl vrchní strážmistr Svoboda. 

Daleko horší byla korekce na plzeňských Borech. Tam vládl sadista Brabec za 
asistence Strojína a Trepky. Ti bylio vyzbrojeni pendrekykteré rádi užívali. 

V Leopoldově byla korekce v traktu společných cel. Tam utloukli vzpurného 
Lojjzu Rádla –politika. Jiný politik, lidovec Vojta Jandečka odtud vyšel s 
otevřenou tbc. 

V Kartouzích jsem okusil korekci na vlastní kůži kvůli neplnění pracovní normy.. 

Na centrálním táboře v Jáchymově byly korekce nejprve dřevěné. Při mém 
prvnémm vstupu tam právě otevřeli její dveře a doslova z ní vypadl hubený 
vězeň........“ Karel Kukal, Bern 
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Karel Kukal –zatkli ho jako skauta v r. 48 - je po smrti jeho pani znàme-interview 
s KK.viz Youtube 
  

Dne 15. října 1950 na táboře XII došlo ke zřejmě nejkrvavějšímu útěku vězňů. 
Z  tábora uteklo 11 vězňů. Při útěku byl vězni zabit jeden strážný. Při nočním 
pronásledování bylo zastřeleno pět uprchlíků (Ferdinand Combel, František Petrů, Jan 
Úlehla, Vladislav Roubal a Jan Trn), František Čermák byl zastřelen při pokusu 
o přechod státní hranice a Miroslav Hasil spáchal sebevraždu. Vězni Ladislav Plšek s 
Borisem Volkem byli chyceni a v procesu „Karolík a spol.“ odsouzeni k trestu smrti. 
V souvislosti s útěkem byl k trestu smrti odsouzen také dozorce Karolík, který však 
s útěkem neměl nic společného.[4]  
Ze všech uprchlíků tak přežili pouze Karel Kukal a Zdeněk Štich, ktery ztratil 
pamět.[4] O útěcích z jáchymovských lágrů později Kukal napsal knihu Deset křížů. 
 


