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Lety u Písku 



Pietní místo 



Založení 
 

• Zpočátku kárný tábor – od 8.8.1940 – měl 
poskytovat přístřeší dělníkům, kteří pracovali 
na stavbě silnice 

• Později sběrný tábor – od 1.1.1942 – a 
nakonec – od 2.8.1942 oficiálně - cikánský 
tábor dle výnosu o potírání tzv. cikánského 
zlořádu(pro „cikány, cikánské míšence a osoby 
žijící po cikánsku“) 





Památník 
 

• Dnes je v kopiích 
tehdejších baráků 
výstava 









Základní údaje 
 

• Území obehnané plotem – 6 arů, k tomu 
11,2aru zemědělské půdy se 4 obytnými domy 
dozorců a správců 

• Kapacita ubytovaných měla podle hlášení z 
12.6.1942 činit 300 osob 

• Během 14 dnů po příchodu prvních 
internovaných čítal počet 1145 osob, z toho 
260 dětí 

• Dohled vykonávalo české četnictvo, velitelem 
se stal štábní kapitán Josef Janovský 



Ubikace 
 

• Do dřevěných baráčků 
pro 4 osoby bylo 
většinou umístěno 10 i 
více vězňů 

• Domky byly bez 
podezdívky, vlhké, 
plesnivé a v zimě se 
daly jen těžko vytopit 

• Vše bylo prolezlé 
štěnicemi 



Kopie ubikací u příchodu do tábora 
 





Životní podmínky 

• Špatná hygiena, 
nefungující sprchy, mytí 
v blízkém rybníce 

• Spousta nemocí (kožní a 
pohlavní choroby, 
tuberkulóza, břišní 
tyfus, chřipky a zápaly 
plic) 

• Podvýživa ( denní příděl 
měl činit 7Kč, ale byl 
snížen na4) 



Pohřbívání 
 

• Zpočátku na hřbitově v 
nedalekých Mirovicích 

• 5.1.1943 zřízeno vlastní 
provizorní pohřebiště 
(zvyšující se úmrtnost a 
nebezpečí nákazy pro 
okolní obyvatele) 

• Pohřbeno je tu 120 
vězňů 

 



Začátek konce 
 

• Začátkem roku 1943 probíhá nová evidence 
osob tábora, která znamená připravovaný 
seznam pro další transport 

• Vězni dostávají nová evidenční čísla a stravní 
legitimace 

• Areál tábora je neprodyšně uzavřen 

• Začínají transporty do vyhlazovacího tábora 
Auschwitz - Birkenau 



Konec 
 

• 11.3.1943 – první transport do Osvětimi, 20 
vězňů(nejmladší dvouletý chlapec a nejstarší 
šedesátiletá žena) 

• 7.5.1943 – vypraven nový transport -  413 vězňů, 
byl doplněn později ještě o dalších 7 osob 

• V táboře zůstalo 200 osob, dostali označení 
„necikán žijící po cikánsku“ 

• 27.5.1943 odchází poslední vězni a za úkol mají 
vše spálit, zahrnout hlínou a zapomenout 

 



Dá se „zapomenout?“ 


