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Mzda za otrockou práci byla vyplácena správě tábora

Jako otroci byli využíváni při stavbě silnice, v kamenolomu,
při zemědělských a lesních pracích

Ubytovací vozy pro vězně

Josef Janovský, první velitel tábora, podle přeživší Barbary Richterové 
je vítal slovy: „Pro Cikány jsou jenom dvě místa, tady a v pekle.“
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Kapacita hřbitovů obcí kolem tábora v Letech nestačila, muselo se 
proto začít pohřbívat v lese

Židovský lékař Michal Bohin, zřejmě s oblekem, který si vyrobil 
aby se ochránil při kontaktu s nemocnými nakaženými tyfem
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Tábor v zimě roku 1943Rok 1943, tyfová epidemie, všimněte si malých rakví, většina mrtvých 
byly děti
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Tábor, zřejmě jaro roku 1943Tábor, zřejmě na jaře roku 1943. Tedy již pod vedením Štefana 
Blahynky, který vystřídal despotického Janovského
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Ti, kteří přežili teror, jenž v táboře panoval během roku 1942. 
Někteří byli propuštěni, většina poslána do Osvětimi

Vězni v Letech, zřejmě na jaře 1943, autor fotografi í o Letech za svého 
života nikdy nemluvil
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Josef Studený, student hospodářské školy, od roku 1942 
vězeň v Letech
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Františka Růžičku
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„Odhlásil se ze zdejší školy 6. srpna 1942, protože se odstěhoval.“Vysvědčení chlapce předtím, než byl uvězněn v Letech – samé 
jedničky a dvojky
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Otisky prstů Eduarda SerynkaOsobní složka „káranců“ - 20. 3. 1942: Úmyslně si nasypal do očí 
prášek z inkoustové tužky, aby se dostal do nemocnice. [...] 
Po návratu bude potrestán.
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že Karel Růžička může být v Letech navždy

Dopis advokáta do Let
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Táborový graf týdenní úmrtnosti v Letech. Jedno políčko na šířku
znamená týden, na výšku pět mrtvých. V době epidemie zemřelo
50 lidí za týden.
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„Prosím o laskavé sdělení, kdy bude odeslán příští transport vězňů 
za účelem odsunu těchto do Polska.“

„Jmenný výkaz úbytků“
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Výkaz otrocké práce vězňů z LetZpráva o situaci v Letech z roku 1940
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Konference na téma pracovních táborů vedená ministrem vnitra 
protektorátní vlády generálem Ježkem. Neúčastnil se jí žádný 
Němec.

Oznámení o účtu za dřevo
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Kopie z knihy Juraje Červenky, kde se cituje zpráva předního
mikrobiologa o situaci v táboře Lety u Písku
Zdroj: Markus Pape

Návrh na pochvalu a povýšení svědomitých četníků
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