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VÁLEK
ZBYTKY

Pracovní tábor Hartmannsdorf byl založen v roce 1944 jako pobočka koncentračního 
tábora Gross-Rosen. První transport proběhl 20. dubna 1944 a čítal pouze 30 vězňů, 
kteří byli ubytováni přímo v tovární hale dodnes existující továrny v Miloszowě. 

Prvotním úkolem vězňů bylo vybudovat samotný tábor, skládající se z klasických dře-
věných či isolitových baráků. Tábor byl budován v těsném sousedství továrny. Bylo 
postaveno oplocení tábora, strážní věže, vstupní brána, tři táborové baráky, umývárny, 
kuchyně a kancelářský dům a strážnice při vstupní bráně. Ostrahu tábora tvořilo kolem 
20 SS-manů a několik desítek dozorců. 

Vězni, mimo práce na samotné stavbě lágru, pracovali přímo v továrně na frézkách 
a soustruzích dovezených do Miloszowa z Jeleni Gory (Hirschberg). Podle výpovědí se 
zde pracovalo na dílech do raket V1 a V2, což je možné, ale daleko pravděpodobněji 
šlo především o díly k raketovým motorům Walter, které se vyráběly v nedaleké Lesné 
(Marklissa). Mimo strojírenské výroby byli vězni nasazeni i do textilní výroby a pracova-
li na tkalcovských strojích, které pravděpodobně zůstali v továrně z doby před válkou. 
Pracovní doba byla dlouhá 12 hodin s jedinou přestávkou na oběd. Dále vězni pracovali 
v okolí tábora a prováděli údržbu komunikací, či stavěli protipožární bazény. Za pozor-
nost stojí i šití předmětů neznámého určení z jakéhosi „nového materiálu“, o kterém 
žádné bližší zprávy nemáme.

Hlubokou stopu jak v historii, tak i v terénu za sebou zanechalo tzv. Stollenbaukom-
mando složené ze 150 vězňů tábora, kteří budovali rozsáhlé komplexy podzemních to-
váren v Lesné při silnici Leśna – Swiece, ale i v samotném Miloszowie. Více o výrobě 
v továrně v Lesné, kde pracovali vězni z tábora Miloszow je na samostatném panelu. 

Počet vězňů, kteří prošli táborem, není znám. Do Miloszowa nebyl určen žádný z vel-
kých transportů, ale vězni sem byli voženi po malých skupinkách, či dokonce jednotli-

vě. V táboře byla i skupina velmi mladých vězňů, kterým bylo kolem 17 let.

Podmínky byly v táboře, podobně jako v jiných zařízeních tohoto typu strašlivé. Mezi výpověďmi vězňů nalezneme například 
případy, kdy přežití záviselo na psím žrádle, které se podařilo ukrást přímo z misek. 

V roce 1945 se již v lednu rozhodlo o likvidaci, respektive přesunu, koncentračního tábora Gross-Rosen. Pobočka v Miloszowě 
byla evakuována 15. a 16. února. V táboře zůstali pouze nemocní, kterých bylo několik desítek. Vězni se přesunuli do tábora 
v Zittau (Žitava), odkud byli na začátku března odvedeni až do tábora v Rychnově u Jablonce nad Nisou (Reichenau).

12. dubna 1945 bylo 399 vězňů tábora v Miloszowe zapsáno do evidence koncentračního tábora Buchenwald, kde byli za-
pojeni do výstavby podzemní továrny v městečku Ohrdruf, kde se zároveň nacházel pobočný tábor Buchenwaldu. Je možné,  
že tito vězni sem byli přesunuti ze stavby podzemního objektu v Miloszowe. 

Současnost tábora a podzemního objektu
Původní areál tábora je narušen základy mnohem mladšího plotu, ale dochovaly se obě protipožární nádrže, několik metrů po-
dezdívky od obytného baráku a bývalý sklep. Z táborové infrastruktury je ještě patrný vodojem, kam se čerpala voda ze stud-
ny, a málo znatelné meliorační zásahy pod svahem.

Továrna neprošla od konce druhé sv. války žádnou větší přestavbou, pokud nepočítáme přístavby nevelkých hal. 

Nejzajímavější památkou na pobočný koncentrační tábor, na jeho vězně i jejich práci je bezesporu podzemní objekt, který se 
podařilo po mnoha desítkách let otevřít na začátku dubna 2010. Po vykopání vedlejšího vchodu se otevřel pohled do prostor, 
kam pravděpodobně od konce 40. let 20. století nikdo nevstoupil. Celý objekt tvoří dvě přístupové štoly s protitlakovým laby-
rintem a dlouhá příčná štola. Mimo několika metrů kolem obou vchodů a labyrintů jsou všechny podzemní prostory precizně 
vyzděny a zaklenuty. Kryt je plný původního vybavení včetně elektroinstalace a k celkovému dokončení chyběl sotva měsíc 
těžké práce vězňů. Z dnes zastřeleného vchodu ještě před třiceti lety trčely koleje a před vchodem byla točna důlní dráhy. 
Podle výkazu z roku 1949 bylo v objektu 120 metrů kolejí. 

Typově se jedná o protiletecký štolový kryt. Vyniká mezi podobnými objekty v okolí tím, že byl dobudován do stavu těsně před 
dokončením, což není příliš obvyklé a nabízí se srovnání s Libercem, kde byl kompletně dokončený pouze jediný kryt a ostatní 
se stavem (nikoliv rozsahem) krytu v Miloszowe ani neblíží. 

Z výpovědi pamětníků vyplývá, že po válce byl objekt prozkoumán rudou armádou, která vynesla z krytu psací stroje a další 
kancelářské potřeby. Poté byl vchod zastřelen a ve výkazu polské armády z roku 1953 se uvádí „objekt neprozkoumaný“. 
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