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1. ÚVOD
Andrew Coyle ve své práci o dnešních úkolech vězeňství píše, že „až do poměrně nedávné doby
bylo možné popsat vězení jako poslední velkou tajnou instituci v demokratické společnosti.“1 I přes
to je dnes věznice v Uherském Hradišti mnoha lidem známá ať příběhem nebo jako stavba.

Nikdo, kdo přijede do tohoto města autobusem, se setkání s ní nevyhne a také ostatní
návštěvníci sotva přehlédnou zvláštní velkou zchátralou stavbu, která stojí na hranici
historického centra města. Stejně tak není věznice neznámá místním, kteří kolem ní často
každodenně chodí. Pro mnohé je její stav symbolem toho, co její zdi zažily, pro jiné
zadostiučiněním, že stavba nevytváří pomník činů, které se za jejími dveřmi děly, pro další
je zase ostudou města či symbolem neschopnosti společnosti vypořádat se s minulostí
a reflektovat ji, symbolem neúcty k obětem komunistických vyšetřovatelů. Debata
o využití budovy není dosud ukončena, dává však tušit kontroverzi, která se s touto
stavbou pojí.
Ale většina těch, kdo se laicky či odborně zabývají ať už dějinami věznice v Uherském
Hradišti, nebo budoucím osudem budovy, se zaměřuje na její osudy po roce 1948, kdy
se tento „zakletý zámek“ stal místem týrání a mučení; jako soud krajský rozhodoval v tu
dobu uherskohradišťský soud také závažné trestní případy, proto také za zdmi věznice byly
vykonávány tresti smrti. A protože v centru zájmu těchto výzkumů či popularizačních snah
aktivistů stojí zločiny komunistického režimu, zůstávaly dějiny věznice jako takové, ty
předúnorové především, upozaděny.
Název této práce zní „Dějiny věznice v Uherském Hradišti. Období do roku 1945“,
ale komplexní zpracování celých dějin věznice by muselo značně překročit rozsah
magisterské diplomové práce, proto si, jak dále naznačuje její podtitul, neklade tato práce
za cíl ani podrobné zpracování fungování věznice od jejího postavení až do jejího uzavření,
ani se nezaměřuje na dějiny v době vlády komunistické strany, jak ostatně vyplývá již
z předchozích vět, chce pouze přispět k prologu často tematizovaných dějin věznice
v poválečném období. Tento prolog však je neméně důležitý, protože věznice se neobjevila
z ničeho v polovině 40. let, ale existovala a fungovala již celé půlstoletí dříve. Práce se
tedy snaží popsat období od počátku stavby justičního komplexu v Uherském Hradišti až
po závěr druhé světové války, je tedy spjata s budovou věznice přičleněnou k budově
krajského soudu stojící na rohu Palackého náměstí. Největší důraz je však kladen na
1

Andrew COYLE, Řízení věznic v čase změn. Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2004, Praha 2004, s. 49–
50.
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období Rakousko-Uherska a první československé republiky; období Protektorátu je
pojednáno pouze stručně. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které představují tematické
oddíly, nikoliv chronologické, protože ač byla první polovina 20. století ve střední Evropě
plná radikálních proměn, vězenství se vyvíjelo svébytně a i v případě uherskohradišťské
věznice lze sledovat značně plynulou návaznost správy (a v podstatě také předpisů) mezi
dobou habsburské monarchie a první československou republikou, podobně jako v rámci
české části věznice nedocházelo k výrazné diskontinuitě vnitřního řízení na přelomu
30. a 40. let. Do práce pak již nejsou zařazena nejkrvavější období v jejích dějinách – tedy
ani samotná doba komunismu (do roku 1960, kdy byly věznice i soud v Uherském Hradišti
uzavřeny v rámci reorganizace veřejné správy a zrušení Gottwaldovského kraje 2), ani jí
předcházející neméně tragické období mimořádných lidových soudů.3 Stejně tak se práce
nezabývá plány na další využití věznice.4 Jak období mimořádný lidových soudů, tak
následující období jsou již částečně zpracována. Přesto si však, podobně jako období
protektorátu, zasluhují hlubší prozkoumání, kterému by se jim v rozsahu této práce
nemohlo vedle dějin dřívějších dostat.
Po tomto úvodu kapitola v pořadí druhá se věnuje obecnému úvodu k organizaci justice a
na ni navázaných vězeňských a trestních ústavů v habsburské monarchii se zvláštním
důrazem na Moravu, pod niž správně spadal soudní kraj uherskohradišťský. Tento obecný
úvod je doplněn také myšlenkami k vývoji vězeňství a k jedné ze základních otázek v této
oblasti, totiž k vývoji smyslu trestů. Také jsou v této kapitole zhodnoceny prostudované
prameny a literatura, z nichž práce čerpá.
Třetí kapitola se zaměřuje na samotnou novostavbu soudní a vězeňské budovy, která
probíhala v letech 1891–1897, ovšem jednání začala již v osmdesátých letech. Protože se
práce věnuje dějinám věznice v úzké souvislosti s jejím působením v areálu na dnešním
Palackého náměstí, jde o prvek určující jednu z hranic časového vymezení této práce.
Zároveň je stavba moderní budovy klíčovou událostí pro dějiny vězeňství v Uherském
Hradišti. V neposlední řadě pak jde o důležitý moment z hlediska urbanistického, protože
justiční areál představuje jednu z prvních úředních staveb mimo historické hranice hradeb
pevnostního města.

2

Jiří ČOUPEK, Soudy a věznice, Zpravodaj města Uherské Hradiště 5, 2007, s. 18-19.
Tamtéž. Podle Čoupkova článku bylo v Uherském Hradišti za mimořádných lidových soudů popraveno
39 osob a v období 1949-1954 bylo provedeno 16 poprav, 11 vězňů bylo umučeno a 2 zastřeleni.
4
Tématu plánů na využití věznice se věnuje například: Ondřej HLADÍK, Plány na využití bývalé věznice
v Uherském Hradišti, Historická penologie 1, 2014, str. 72-79.
3
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Následuje kapitola věnovaná běžnému fungování věznice. Vzhledem k rozsahu tematiky je
tato kapitola uvedena základními prvky, které obsahoval domácí řád a služební předpisy,
tedy nařízení upravující život za zdmi věznice, na jehož základě jsou dále popisovány
základní prvky provozu věznice a způsobů nápravy vězňů – vyučování a práce (která měla
vliv také na ekonomiku a každodenní provoz věznice). Kapitolu uzavírá zmínka
o fungování věznice v době druhé světové války.
Pátá kapitola pak úzce navazuje na předchozí, protože jako mimořádné události jsou
chápány především ty, které se vymykaly vězeňské každodennosti, tedy události porušující
či překračující ustanovení domácího řádu, z nichž z archivních materiálů nejlépe
postihnutelnou část tvoří útěky vězňů. Mimo ně jde především o nedovolené kontakty,
objevovaly se ale i ojedinělé případy jiných provinění, která však všechna nejsou v této
práci zahrnuta – krádeže uvnitř věznice, nedovolený obchod a přechovávání předmětů,
porušování zákazu kouření a další. Disciplinární řízení však byla vedena nejen proti
vězňům, ale i zaměstnancům věznice. Kapitola se také zmiňuje i o jiných případech, které
narušovaly či ovlivňovaly běžný chod věznice, jako bylo umístění legionářských vězňů
v roce 1919. V této kapitole se také objevuje řada jmen vězňů, která jsou v archivních
pramenech často komolena, proto je v textu mimo citace vždy zvolena jednotná varianta
podoby jména podle první zmínky v pramenech (většinou podle zprávy správy věznice
podané prezídiu krajského soudu).
Jak lze z rozvržení kapitol vyčíst, práce popisuje dějiny věznice v Uherském Hradišti
pouze v omezeném spektru problémů a neaspiruje na komplexní studii, což by vzhledem
k jejímu rozsahu a vzhledem k velkému rozsahu archivního materiálu ať už z provenience
správy věznice či krajského soudu v Uherském Hradišti nebo Vrchního zemského soudu
v Brně ani nebylo v rámci magisterské práce realizovatelné. Přesto se však snaží
postihnout základní otázky dějin věznice, především z vnitřního úředního pohledu.
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2. OBECNÉ SOUVISLOSTI
2.1. Soudní správa na Moravě
Vznik dnes stojící budovy věznice v Uherském Hradišti je spojen především s proměnou
soudního systému a organizace justice, ke které došlo v polovině 19. století, a spolu
s ní došlo také k reorganizaci vězeňství. Tyto změny byly ovlivněny dvěma faktory.
Prvním z nich bylo vydání nového trestního zákona č. 117 ř. z. ze dne 27. 5. 1852, který
novelizoval trestní zákoník z roku 18035 a ve svých dalších novelizacích a úpravách
představoval základ trestního práva nejen do rozpadu habsburské monarchie, ale také
po celou první polovinu 20. století, dokud nebyl 1. 8. 1950 nahrazen trestním zákonem
č. 86 lépe reflektujícím nové pojetí vězeňství.6
Druhým faktorem byla kompletní proměna územní správy, ke které došlo na počátku druhé
poloviny 19. století. Vlastně ve své nejširší podobě byla snaha o proměnu správy po roce
1850 reakcí na události počínající rokem 1848, ovšem „během roku 1859 se stala situace
centralistického a absolutistického režimu v habsburském státě neudržitelnou.“7Proto
došlo ve většině částí státní správy k reformě, která se ovšem nijak výrazněji nedotkla
územního rozdělení v případě justice a tedy i vězeňství. V této oblasti přetrvalo již původní
pojetí správy vycházející z nahrazení feudální patrimoniální správy státním úřednictvem,
k čemuž došlo oficiálně císařským nařízením ze 14. června 1849, které s platností
od 1. července 1850 ustanovilo základy nové soudní organizace.8 Konečná podoba
organizačního schématu, která vstoupila v platnost pro Moravu 28. dubna 1855,9 byla sice
původně vázána na správní rozdělení státu, ale po jeho opětovné reformě se oddělila.10
„Pro soudní územní organizaci se pak toto ‚bachovské’územní členění jevilo do té míry
dlouhodobě účelným, že nejen přetrvalo likvidaci krajské soustavy správní po pádu

5

Eduard VLČEK, Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu, Brno 2004, s. 31.
Jan UHLÍK, Skoro stoletý zákon a nápravné instituce 2. poloviny 19. století, České vězeňství (dále ČV) 1,
1999, s. 39.
7
Václav VANĚČEK, Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Praha 1975, s. 327.
8
Karel MALÝ – Florian SIVÁK, Dějiny státu a práva v Československu. I. díl do r. 1918, Praha 1988,
s. 421.
9
Václav ŠOLLE, Počátky buržoazního soudnictví v českých zemích. Část druhá, Sborník archivních prací
(dále SAP) 1, 1971, s. 161.
10
K. MALÝ – F. SIVÁK, Dějiny, s. 421. Také V. VANĚČEK, Dějiny, s. 330.
6
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absolutismu v letech šedesátých […], ale pokračovalo – jen s nepodstatnými dobovými
korekturami až do opětné strukturální územní přestavby českých zemí po roce 1948.“11
Základem této reformy bylo především nahrazení vrchnostenských soudů jednotlivých
panství okresními soudy pro soudní okresy, které představovaly nejnižší soudní stupeň.
V jejich rozhodovací pravomoci byly především méně závažné trestní záležitosti (dle
zákona 117 ř. z. přestupky) a civilní řízení.12 Vyšší stupeň představovaly soudy krajské,
které již byly pro závažnější trestní záležitosti sborovými soudy první instance (přečiny
a zločiny). Představovaly také odvolací soudy pro rozsudky okresních soudů. Krajským
soudům byly z organizačního hlediska nadřízeny vrchní zemské soudy.13 Vrcholem
soustavy soudů pak byl nejvyšší soudní a kasační dvůr.14 Okresních soudů bylo na Moravě
a ve Slezsku 99, krajských (mimo brněnského zemského soudu) bylo 8.15 Soudní správu
od správy politické oddělil definitivně státní základní zákon o moci soudcovské přijatý
v roce 1867.16
Především z praktického organizačního hlediska náležela ke každému soudu také věznice,
ačkoliv u řady okresních soudů šlo o kapacitně malou (i když pro potřeby daného soudu
dostatečnou) a bezpečnostně nevyhovující budovu.

11

V. ŠOLLE, Počátky buržoazního soudnictví v českých zemích. Část druhá, SAP 1, 1971, s. 162.
K. MALÝ – F. SIVÁK, Dějiny, s. 421.
13
Tamtéž, s. 422.
14
Tamtéž, s. 421.
15
V. ŠOLLE, Počátky buržoazního soudnictví v českých zemích. Část druhá, SAP 1, 1971, s. 162.
16
Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po
současnost, Praha 2007, s. 321.
12
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2.2. Vězeňství a smysl trestu
Od okamžiku organizovaného soužití jednotlivců v komplexní společnosti bylo nutné
jejich vzájemné postavení a vztahy normalizovat zákony, ať už byly vytvářeny zvyky
v dané společnosti, kodifikovány na základě vůle panovníka, předány jako přikázání
božstva nebo určeny jinak, vždy vytvářely rámec, který odděloval v dané společnosti
chování přijatelné od nepřijatelného.
Ovšem trest odnětí svobody, který tvoří jeden ze základů dnešní práva, nehrál v minulosti
roli tak zásadní. Právě naopak byl upozaděn za jiné tresty – především tresty smrti,
mrzačení nebo pokuty.17 Vězení tak v tomto případě sloužilo, především pro neurozené
vrstvy, jako místo držení provinilce do vynesení rozsudku a vykonání trestu, čemuž by se
mohl zločinec chtít vyhnout a uprchnout. Výkon trestu odnětí svobody totiž nejenže
nepřináší finanční zisk (jako pokuty), ale naopak je poměrně nákladný a organizačně
natolik složitý, že trest s prakticky okamžitým výkonem převažoval.18 Dalším souvisejícím
faktorem bylo také poslání trestu – tím byla jednak pomsta společnosti za porušování jí
nastavených pravidel, jednak odstrašení dalších potenciálních zločinců od takového
konání. Proto také bylo trestání zvlášť závažných zločinů často veřejné a zostřené
mučením, aby byli ostatní důrazně upozorněni na tvrdost pomsty za spáchání zločinu.19
Již v průběhu středověku se mezi motivací trestání objevily další prvky, jako byla izolace
zločince od společnosti a obráceně. Spolu s těmito myšlenkami se již začalo rozvíjet
moderní vězeňství, jehož vytvoření je však předmětem až 19. století, kdy již vězeňské
instituce začínaly plnit tutéž funkci jako dnes – zajištění podezřelých před vynesením
rozsudku a výkon trestu odnětí svobody.20
V moderní penologii pak je trestu přisuzována řada funkcí. Dle Raszkové a Hoferkové to
je funkce odplatná (uspokojení poškozeného), regulativní (ochrana společnosti),
preventivní

(neodvratitelnost

trestu),

restorativní

(náprava

vztahu

pachatele

a poškozeného), výchovná (náprava pachatele), morální (potrestání zla) a represivní
(izolace pachatele). „Moderní penologie se […] zaměřuje zejména na odplatnou
(vyrovnávací) a regulativní funkci trestu.“21

17

Tereza RASZKOVÁ – Stanislava HOFERKOVÁ, Kapitoly z penologie I, Hradec Králové 2013, s. 15-16.
Tamtéž, s. 17-18.
19
Tamtéž, s. 17.
20
Tamtéž, s. 18-22.
21
Tamtéž, s. 41. Vyznačení v původním textu.
18
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Ovšem vězeňství na přelomu 19. a 20. století dosud akcentovalo také morální funkci trestu
(příkladem může být výrazná starost o duchovní péči a život vězňů) a výchovnou funkci
(snaha o přípravu vězňů k řádnému zaměstnání, výuka nevzdělaných vězňů). Nižší důraz
pak byl kladen na izolaci vězení a vězňů od společnosti a obráceně – řada věznic a trestnic
byla poblíž center měst a byla tak blízkou realitou i přes to, že byla vždy tajemnou institucí
skrývající se za vysoké zdi a zamřížovaná okna, také se vnější svět častěji setkával s vězni
pracujícími mimo věznici. Na druhou stranu byly v dané době dosud působící myšlenky
Anselma von Feuerbach a pozitivistických směrů v penologii, kteří zdůrazňovali generální
prevenci před prevencí speciální, totiž že „hrozba trestem měla vyvolat psychické zábrany
v páchání trestných činů, kdežto samotná aplikace trestu měla každému zdůraznit, že je
tato pohrůžka míněna vážně.“22 Oto Novotný pak zdůrazňuje, že mezi represivní
a výchovnou funkcí trestu nutně neexistuje nesmiřitelný protiklad, ale mohou se také
doplňovat, podobně však neúměrně dlouhé tresty odnětí svobody nejenom nevedou
k hlubší „převýchově“ vězně, ale spíše naopak k jeho kriminalizaci, uvyknutí na pobyt ve
vězeňském zařízení a rezignaci na naději na nový řádný život po opuštění věznice.23

22

23

Vratislava ČERNÍKOVÁ a kol., Sociální ochrana: terciální prevence, její možnosti a limity, Plzeň 2008,
s. 26.
Oto NOVOTNÝ, O trestu a vězeňství. Studie o funkcích trestu v soudobé naší společnosti, Praha 1967,
s. 54-57. Je třeba podotknout, že případy dlouhodobých trestů se věznice v Uherském Hradišti nijak
netýkaly, neboť jako věznice krajského soudu byla určena pro vyšetřovací vazbu a kratší tresty odnětí
svobody.
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2.3. Použité prameny a literatura
V případě pramenů a literatury, z nichž tato práce čerpá, je nutné podotknout, že tématu
dějin věznice v Uherském Hradišti před nástupem komunismu dosud nebyla věnována
výraznější pozornost. Proto také většina této práce vychází z archivních pramenů
uložených v Moravském zemském archivu v Brně (MZA), kde jde především o fond C 48
– Krajský soud v Uherském Hradišti. Právě pod presidiální agendu tohoto soudu totiž
spadala správa věznice v Uherském Hradišti.
Fond je rozdělen do tří manipulací, z nichž v první je pro období pojednávané v této práci
nejdůležitější soubor materiálů týkajících se novostavby věznice.24 Z hlediska obsahového
jde v první řadě o oboustrannou korespondenci mezi prezídiem Vrchního zemského soudu
v Brně s prezídiem Krajského soudu v Uherském Hradišti, dále pak také korespondenci
uherskohradišťského prezídia s městem, okresním hejtmanstvím nebo jednotlivými
firmami. Listiny přicházející na soudní prezidium v Uherském Hradišti jsou ve většině
originály, dokumenty zasílané ze soudu v Uherském Hradišti jinam jsou archivovány
v podobě kancelářských konceptů. Mezi těmito dokumenty patří po zahájení stavby
k informačně nejsouhrnnějším zápisy z jednání stavební komise.25 Dalším zajímavým
zdrojem informací v tomto souboru jsou účetní dokumenty – předběžné rozpočty
a konečná vyúčtování jednotlivých období stavby. Je zde také několik plánů budov
(především jako podklady pro ventilaci či topení), ovšem v prostudovaných materiálech
podrobné stavební plány chybí.26 Třebaže tedy dokumenty k novostavbě věznice nejsou
kompletní, dovolují utvořit poměrně přesný obraz jak o předcházejícím vyjednávání, tak
o samotné stavbě.
Druhá manipulace zahrnuje období od roku 1898 do 1923. Pro provoz věznice jsou z ní
nejzajímavější presidiální spisy, které jsou dále členěny podle všeho na základě původního
registraturního klíče, jehož rozpis však inventář postrádá a bylo třeba jej doplnit na základě
dobových věcných seznamů k presidiálním spisům. Nejzajímavější skupinu dokumentů
pak z těchto spisů představuje skupina číslo 16, totiž dokumenty týkající se vězení – jak
samotné věznice krajského soudu, tak jednotlivých věznic okresních soudů spadajících pod
soudní kraj uherskohradišťský. Do této kategorie spadají jak některé spisy organizační
a ekonomické (práce a výuka vězňů, dodávky zboží pro věznici, amnestie, zdraví vězňů

24

MZA, fond C 48, I. manipulace, kartony 162-172.
Jde především o kartony 162-164 a 170-172 (MZA, fond C 48, I. manipulace, karton 162-164 a 170-172.).
26
Především kartony 165-169 (MZA, fond C 48, I. manipulace, kartony 165-169.).
25
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atd.), ale i otázky disciplinární. Jinou zajímavou skupinou může být číslo 15, totiž
především stavební práce. Pro věznici v Uherském Hradišti se však tyto spisy omezují
pouze na menší práce, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že budova věznice byla
několik let stará. Největším problémem dokumentů k dějinám věznice ve II. manipulaci
fondu C 48 je především ten fakt, že obsahem dokumentů se od sebe jednotlivé roky
mohou výrazně lišit. Částečně je to dáno dobovou skartací (např. pro nejstarší léta na
přelomu 19. a 20. století je typické značné proskartování dokumentů v roce 1911 a často
i opětovný zásah ve 20. letech), částečně může být důsledkem skartace novodobější,
částečně je to dáno nepochybným odlišným děním v samotné věznici v jednotlivých letech.
Také jsou v některých případech poměrně neucelené, co se týče jednotlivých
projednávaných věcí, u nichž je dochován zápis počátku jednání, ale výsledek již z týchž
materiálů získat nelze.27
Podobná je situace také u třetí manipulace, která zahrnuje léta mezi rokem 1924 a 1949.
Také zde je z hlediska této práce pravděpodobně nejzajímavější skupinou spisů právě číslo
16 zahrnující komunikaci správy věznice s prezídiem krajského soudu. Pro dobu, kdy
v Uherském Hradišti sídlil také německý úřední soud, jemuž spolu s gestapem byla
postoupena část prostor věznice, pak skupina spisů č. 16 představuje dokumenty české
části věznice. Problémy těchto spisů jsou fakticky totožné s II. manipulací, totiž především
nesourodost obsahu jednotlivých let a fragmentárnost jednotlivých spisů.28
Druhým fondem v Moravském zemském archivu v Brně, z něhož tato práce čerpá, je fond
C 6 – Vrchní zemský soud v Brně. Ten tvořil nadřízený orgán z hlediska správy a také byl
prostředníkem většiny komunikace mezi ministerstvem spravedlnosti a prezídiem
Krajského soudu v Uherském Hradišti. Fond C 6 je rozdělen na dvě manipulace, první od
roku 1850 do roku 1897, druhá pak je podle inventáře obsahuje archiválie z let 1898-1949,
ale má přesah do dřívějších let. Ke sledovanému období se váže především manipulace
druhá. Z tohoto fondu jsou nejzajímavější taktéž především presidiální spisy, pod něž
spadá agenda vězeňství. Ta je dle dobového registraturního klíče vrchního zemského
soudu, který je uveden v úvodu inventáře, taktéž řazena pod číslem 16, také zde pod ni
spadá většina dokumentů týkajících se vězeňské správy, včetně disciplinárních přestupků

27

28

Presidální spisy jsou v kartonech řazeny podle let, v nichž byly vyprodukovány, tudíž jednotlivé skupiny
spisů netvoří ucelené řady kartonů, ale jsou rozptýleny v celém souboru více než 170 kartonů
presidiálních spisů daných let. (MZA, fond C 48, II. manipulace, kartony 1-177.)
MZA, fond C 48, III. manipulace, kartony 1-248. Platí totéž, co pro spisy II. manipulace – spisy
jednotlivých skupin netvoří ucelené řady, ale jsou rozptýleny podle let.
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vězňů, stravování a zaměstnávání vězňů a další.29 Stavební otázky pak spadají do skupiny
spisů č. 15 – rozmístění úřadů.30
Z hlediska postoje města je také užitečný ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště
(SOkA UH) uložený fond Archiv města Uherské Hradiště (AM UH). Vzhledem k tomu, že
hlavním investorem stavby bylo ministerstvo práv, však prameny z tohoto fondu nabízejí
pouze doplňující informace o postavení města k novému justičnímu areálu a jeho stavbě.
K tématu práce se tohoto fondu dotýkají především zápisy z jednání městské rady
a z jednání městského výboru.31
Pro období Protektorátu Čechy a Morava a fungování české části věznice mají výpovědní
hodnotu také archivní materiály uložené v Archivu bezpečnostní složek, třebaže hlavní část
těchto materiálů se týká až let 1946 a pozdějších. Konkrétně jde o přírůstek Brno
14. 6. 1995 předaný do ABS z Moravského zemského archivu v Brně, který obsahuje
tematicky poměrně široké spektrum materiálů k věznici v Uherském Hradišti, ale zároveň
jsou tyto materiály poměrně nesourodé a fragmentární, pocházející od roku 1901 (kniha
návštěv) do roku 1956. Tento přírůstek v rozsahu 1,32 bm není dosud zpracován
a inventarizován; je tak evidován pouze v předávacím protokolu.32
Literaturu vztahující se k otázce dějin věznice v Uherském Hradišti je možné rozdělit na
dvě části. První z nich lze popsat jako literaturu zabývající se městem a jeho vývojem. Jde
o knihy vlastivědné nebo věnující se architektonickému či urbanistickému vývoji města,
jeho proměnám a historii. K existenci věznice se však tato literatura často staví bez
povšimnutí a přechází její stavbu pouhou zmínkou na konci 19. století, jíž konstatuje vznik
justičního areálu. Příkladem může být citace z knihy Uherské Hradiště autorek Jaromíry
Čoupkové a Blanky Rašticové z edice Zmizelá Morava: „Současně se stavbou spořitelny
byla zahájena výstavba budovy okresního a krajského soudu, dokončená v roce 1897.
Spolu se sousedními třemi měšťanskými domy […] ohraničila severní stranu nově se
tvořícího náměstí…“33 Podobně se vyjadřuje také dobová kniha Bohumila Fišera,
orientovaná na místní topografii, která uherskohradišťskému vězeňství věnuje relativně
rozsáhlý prostor, ale necítí potřebu blíže popisovat novou budovu justičního areálu a její
stavbu.34 Obsáhlou vlastivědnou práci, která se však konkrétnímu tématu justičního areálu
29

MZA, fond C 6, II. manipulace, kartony 1116-1164. Ve fondu C 6 tvoří jednotlivé skupiny spisů ucelené
řady, které jsou až vnitřně členěny podle let produkce.
30
Tamtéž, kartony 1104-1107. Uvedené kartony se týkají staveb ve věznici v Uherském Hradišti.
31
SOkA UH, fond AM UH.
32
ABS, přírůstek Brno 14. 6. 1995.
33
Jaromíra ČOUPKOVÁ – Blanka RAŠTICOVÁ, Uherské Hradiště, Praha – Litomyšl 2008, s. 36.
34
Bohumil FIŠER, Uherské Hradiště. Díl I. Topografie, Uherské Hradiště 1921, s. 116-117.
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zevrubněji nevěnuje, představuje publikace Uherské Hradiště. Dějiny města širokého
autorského kolektivu, jejíž vydání připravili Antonín Verbík a Metoděj Zemek. Práce
sleduje dějiny města od pravěku do doby vydání, přičemž se zaměřuje na úzkou oblast
Uherského Hradiště.35
Druhou k tématu se vztahující literaturu tvoří publikace o vězeňství obecně, o trestním
právu, o vývoji správního rozdělení území případně o jiných věznicích v českých zemích.
Tyto zdroje se přímo o věznici v Uherském Hradišti nezmiňují a jejich přínos pro tuto
práci je především v obecné rovině vývoje vězeňství a vývoje penologie na našem území.
Právě v oblasti penologie jde především o již zmíněnou práci Raszkové a Hoferkové
Kapitoly z penologie I, která představuje především souhrnnou práci historického vývoje
v oblasti trestů a trestání a zároveň pohled na současnou praxi Vězeňské služby ČR.36
Další publikací zaměřenou však spíše na moderní chápání trestu a vězení je kniha Oto
Novotného O trestu a vězeňství, která však je do značné míry ovlivněna dobou svého
vzniku

a

výklad

socialistického“.

staví

na

protikladu

„buržoazního

vězeňství“

a

„vězeňství

37

K tématu vývoje trestního práva na našem území a v souvislosti s tím také k tématu vývoje
soudní správy na přelomu 19. a 20. století je třeba zmínit především publikaci Karla
Malého a Floriana Siváka Dějiny státu a práva v Československu. I. díl do r. 1918, která se
věnuje popisu tématu od počátků českého státu do závěru habsburské monarchie, jejíž
dědictví v oblasti struktury soudní a vězeňské správy fakticky přetrvalo až do konce
2. světové války.38 Stejnému tématu do roku 1945 se věnuje publikace Václava Vaněčka
Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, ve které však zůstává výraznější
poplatnost době vydání v první polovině 70. let.39 K tomuto tématu, ovšem znatelně
zkratkovitě se vyjadřuje také Masarykovou univerzitou v Brně vydaná učebnice Dějiny
trestního práva v českých zemích a Československu od Eduarda Vlčka, která je však
výrazněji specializovaná na samotné právo a upouští od zevrubnějšího popisu soudnictví,
tím spíše se nevěnuje popisu vězeňství.40
Pro období první republiky je pak z hlediska statistického zajímavá dobová publikace
ministerstva spravedlnosti Vězeňství v Československé republice, která zevrubněji
zpracovává pouze trestnice, ovšem v osmi rámcových tématech statisticky postihuje také
35

Antonín VERBÍK – Metoděj ZEMEK (edd.), Uherské Hradiště. Dějiny města, Brno 1981.
T. RASZKOVÁ – S. HOFERKOVÁ, Kapitoly z penologie I, Hradec Králové 2013.
37
O. NOVOTNÝ, O trestu a vězeňství. Studie o funkcích trestu v soudobé naší společnosti, Praha 1967.
38
Karel MALÝ – Florian SIVÁK, Dějiny státu a práva v Československu. I. díl do r. 1918, Praha 1988.
39
Václav VANĚČEK, Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Praha 1975.
40
Eduard VLČEK, Dějiny trestního práva v českých zemích a Československu, Brno 2004.
36
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věznice krajských soudů na území celého Československa a nabízí tak jejich přímé
srovnání.41
Z hlediska dobových periodik je pak pro otázku dějin věznice v Uherském Hradišti
nejzajímavější regionální tisk. Především jde o Slovácké noviny, vydávané již od roku 1884
pod názvem Moravská Slovač. Politický týdeník věnovaný lidu, jeho zábavě a poučení,
který byl na Slovácké noviny přejmenován v roce 1889.42 Jde o nejstarší český časopis
v Uherském Hradišti, který také zastával výrazně českou pozici; v době stavby justičního
areálu vycházely dvakrát týdně.43 Ovšem ani tento list se tématu novostavby, tím méně
provozu justičního areálu výrazněji nevěnuje, pouze v několika málo zmínkách
v 90. letech 19. století anebo v podrobných popisech jednání porotního soudu.
Ze současných periodik se tématu nejblíže dotýkají dva časopisy vydávané orgány
Vězeňské služby ČR, totiž České vězeňství a Historická penologie.44 První z nich,
vydávaný Generálním ředitelstvím VS ČR se věnuje především současnému vězeňství
a penologii, moderním trendům v oboru a působení Vězeňské služby ČR. Mnohem více na
dějiny a vývoj vězeňství je zaměřena Historická penologie vydávaná Kabinetem
dokumentace a historie Vězeňské služby ČR a sleduje jak vývoj správy, tak vývoj běžného
fungování věznic.

41

Vězeňství v Československé republice, Praha 1930. Statistické srovnání viz přílohy.
Jaromír KUBÍČEK – Jaroslav VLACH, Bibliografie okresu Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 1982,
s. 262.
43
Antonín VERBÍK – Metoděj ZEMEK [edd.], Uherské Hradiště. Dějiny města, Brno 1981, s. 347.
44
Obojí dostupné na portálu Vězeňské služby ČR: Ke stažení, Vězeňská služba České republiky, dostupné
na http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/ke-stazeni-112/ (stahováno duben 2014).
42
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3. NOVOSTAVBA
3.1. Jednání o stavbě
I když se Uherské Hradiště stalo sídlem krajského soudu už po reformě v 50. letech
19. století, ještě několik desetiletí k žádným úpravám stávajícího stavu soudních
a vězeňských budov nedocházelo.45 Rozhodnutí o stavbě nových justičních budov
v Uherském Hradišti vzešlo až v roce 1880 – v tuto dobu však ještě vyvstávala otázka,
jakým způsobem a především v jakém rozsahu a velikosti stavbu pojmout. Jak ostatně píše
prezídium Vrchního zemského soudu v Brně (Oberlandesgerichtspräsidium in Brünn, dále
OLGP)

prezídiu

in Ungarisch

uherskohradišťského

Hradisch,

dále

KGP)

krajského
16.

soudu

listopadu

(Kreisgerichtspräsidium
1884:

„Nach

dem

h. Justizministerialanlasse vom 20. März 1880 Z. 3084 ist im Prinzipe die Erbauung eines
Gericht- und Gefangenhauses in Aussicht genommen, jedoch auch die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen , daß zunächst – nur so wie im Teschen geschehen ist – an die Erbauung
eines Gefangenhauses ohne ein Gerichtsgebäude gegangen wird.“46 Konečné rozhodnutí
ohledně tohoto problému není dáno ani v tomto výnosu, ani ještě v řadě pozdějších
a otázka, zda bude postavena budova soudu i věznice nebo pouze věznice, se objevuje
mimo jiné ještě ve výnosu z 12. května 1885.47 Jak naznačuje již citovaná pasáž, jsou jako
ekvivalenty pro nabízené možnosti použity příklady dvou již stojících věznic, totiž věznice
v Těšíně a společný areál soudní a vězeňské budovy v Opavě.
Z příkladu staveb těchto dvou věznic také vychází předběžný odhad nutného kapitálu,
který pro stavbu varianty se soudní budovou představoval asi 460 000 zlatých, u příkladu
Těšína šlo o 277 742 zlatých včetně odvozu hlušiny. Ovšem reálné stavební náklady
ze strany soudního prezidia měly být sníženy o finanční příspěvek městské obce, který
zpočátku představoval 40 000 zlatých, a bezplatné poskytnutí pozemků pro stavbu.48
Postupně však byla zřetelná snaha eráru navyšovat podíl města dalšími požadavky, kterým
však město ne vždy vyhovělo.

45

J. ČOUPEK, Soudy a věznice, Zpravodaj města Uherské Hradiště 5, 2007, s. 18-19. Od roku 1754 byly
v uherskohradišťském kraji pouze dva hrdelní soudy – v Uherském Hradišti a Kyjově, tedy v královských
městech – od roku 1807 pouze v Uherském Hradišti a to až do poloviny 19. století, kdy došlo k reformě
soudní organizace.
46
MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 1r.
47
Tamtéž, folio 30v.
48
Tamtéž, folio 1v.
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To, že město na část z nich postupně též přistupovalo, dosvědčuje, nakolik nepřijatelná
byla situace ve stávající věznici. V 80. letech stále ještě krajskému soudu sloužila jako
věznice budova v dnešní Františkánské ulici, tedy v pohledu na město a jeho historický
rozsah uvnitř hradeb. Komplikovanost vzájemné koexistence města a nevyhovující věznice
vyjádřil ve své odpovědi z 3. ledna 1885 krajskému soudnímu prezidiu starosta města
Johannes Protzkar: „Die Stadtgemeinde Ung. Hradisch hat gewißdas lebhafteste Interesse
daran, daß das dermalige Gefangenhaus möglichst beseitiget werde, […] dasselbe in dem
gegenwätigem Zustande und bei der gewöhnlich vorkommenden Überfüllung[…]“ a dále
uvádí také, že „alle epidemische Krankheiten unter die Stadtbewohner verpflanztwerden
können.“49 To vše bylo přirozeně dáno především špatnou hygienickou situací v přeplněné
věznici ve Františkánské ulici.
V ulici vedoucí kolem kláštera františkánů byla věznice umístěna poté, co přestala
dostačovat kapacita městského vězení na radnici. Tato nová věznice zpočátku přiléhala
těsně ke zdi františkánského kláštera a zároveň byla také u hradeb města, které v té době
stále ještě mělo charakter pevnosti. V roce 1807, kdy Uherské Hradiště bylo již půl století
sídlem krajského soudu50, byla, jednak kvůli nedostatečné kapacitě a především kvůli
špatným hygienickým a bezpečnostním podmínkám51, v téže ulici postavena nová budova
věznice na místě domu č. 140, kde věznice krajského soudu zůstala až do vystavění nového
justičního areálu s věznicí za historickými hradbami v 90. letech 19. století.52
Před svým umístěním do nového areálu sídlil v roce 1850 vzniklý městský delegovaný
okresní soud v prostorách radnice, krajský soud v Uherském Hradišti pak sídlil
v tzv. malých kasárnách, tedy na dnešním Masarykově náměstí, až do svého přesunu do
nové budovy, ke kterému došlo v roce 1897.53
Jak již bylo řečeno, město souhlasilo s tím, že na stavbu nové budovy věznice přispěje
částkou 40 000 zl. a také že poskytne pozemek pro stavbu. Nijak příznivě ale starosta
města a zároveň předseda ředitelství spořitelny neviděl možnost financování stavby
Spořitelnou královského města Uherského Hradiště, protože „die hierstädtische Sparkassa
wurde erst im Jahre 1870 errichtet, die bisher vorgekommenen Einlagen sind auf
Hypotheken investiert, und verfügt dieselbe blos über einen Reservefond von nicht voll
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 7r.
Josef VÁLKA, Stavovské povstání, In Vladimír NEKUDA (ed.), Uherskohradišťsko, Brno 1982, s. 245.
51
Anton GALUSEK, Die Gemeinde-Verwaltung der königl. Stadt Ung.-Hradisch von 1848 bis 1878, nebst
einem Beitrage zur älteren Geschichte dieser königl. Stadt bis 1848, Uherské Hradiště 1879, s. 128-129.
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B. FIŠER, Uherské Hradiště. Díl I. Topografie, Uherské Hradiště 1921, s. 116-117.
53
Tamtéž, s. 117. Tzv. malá kasárna stojí na rohu Masarykova náměstí, č. p. 33.
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60.000 fl ÖW…“54 Tuto situaci dokládá dopis starosty výroční zprávou spořitelny za rok
1883. Vzhledem k tomu, že záložna nebyla schopná stavbu financovat, tak jak zástupci
města, tak krajské soudní prezídium považovali za bezpředmětné jednání o snížení úročení
půjčky – nízkým úročením OLGP podmiňovalo rozhodnutí o zahájení stavby. V textech
pramenů ve fondu C 48 sice explicitně není uvedena žádná smlouva s finančním ústavem,
jehož prostřednictvím by měla být stavba financována, podle všeho však bylo využito
Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Praze, která je nejméně jednou zmiňována
v souvislosti s vyplacením Verdienst-Certifikate ve prospěch firmy Nekvasil.55
Původně zamýšleným místem pro stavbu nové budovy věznice, potažmo věznice a soudu,
byl podle Fišera v roce 1880 prostor pošty, bývalé zbrojnice.56 Toto místo ovšem bylo
uvnitř historického okruhu hradeb, což podobně jako u jiných ohrazených měst
způsobovalo potíže s prostorem a výrazně by omezovalo dispozice plánované stavby. Proto
přímo ve městě proběhlo komisí Hochbaudepartmentu ministerstva vnitra místní šetření
„wegen Ausmittlung eines geeigneten Bauplatzes für den gedachten Justizbau gegen die
Wahl des gegenwärtig von der Stadtkommune Ung. Hradisch offerierten Bauplatzes
verschieden Bedenken bestehen und daß die Ausmittlung des Bauplatzes auf die s. g. Tunia
sich empfehle, zu deren Erwerbung sich der Bürgermeister von Ung. Hradisch bereit
erklärt haben soll.“57Tentýž dopis OLGP z 22. ledna 1886 (který ovšem pouze
zprostředkovává výnos ministerstva spravedlnosti z 18. ledna 1886) také zmiňuje
protiargumenty k umístění věznice na původně zamýšleném místě u mostu přes řeku
Moravu – především pak šlo o blízkost řeky, která měla v daném místě navíc nebezpečně
vysoké břehy, u nichž by mohlo dojít k protržení, a bylo by je tedy před samotným
zahájením stavby nutné nákladně upravit.58 Naproti tomu u místa navrhovaného
Hochbaudepartmentem výnos ministerstva práv konstatuje, že „dagegen können die
Mehrkosten von circa 40.000 fl für Anschüttung und tiefere Fundierung, welche die
Herstellung des Baues auf dem Bauplatze auf der s. g. Tunia erfordern wird, gar nicht
inBetracht kommen, zumal das Gebäude daselbst durch Uferbrüche nicht gefährdet
werden kann.“59
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 7v.
MZA, fond C 48, I. manipulace, karton 170, folio 159r.
56
B. FIŠER, Uherské Hradiště. Díl I. Topografie, Uherské Hradiště 1921, s. 117. Objekt bývalé zbrojnice
je zachován, jde o budovu na ulici Otakarova 103, v budově sídlí Galerie Slováckého muzea.
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K otázce základů budoucí budovy se tento dopis vrací obšírněji ještě jednou a tento
problém byl také jedním z nejkomplikovanějších při provádění stavby i při jednáních o ní.
Uherské Hradiště totiž bylo založeno na ostrově mezi rameny řeky Moravy. Podle
pozdějších zkušebních výkopů se tak vrstva štěrku, na níž bylo možné postavit základy,
nacházela nejméně v hloubce 3,45 metru pod úrovní terénu na zamýšleném místě,
u nejhlubšího výkopu to však bylo až 5,65 metru, přičemž hladina spodní vody byla pouze
asi 2,40 metru pod terénem. Kolem místa navíc vedla cesta, jejíž povrch byl v některých
místech až o zhruba 3 metry výše než stavební prostor.60 Proto bylo také v roce 1886
rozhodnuto, že budou prozkoumány základy některých již stojících velkých staveb
v Uherském Hradišti, jejichž statika není ohrožena. V dopisu z 22. ledna 1886 OLGP
navrhlo kostel a radnici – měla být odkryta část základů a jejich prohlédnutí z hlediska
konstrukce, ale také toho, na které půdní vrstvě jsou tyto stavby založeny.61 Podle dopisu
z 11. února městská obec souhlasí s prozkoumáním základů, ale navrhuje jiné objekty:
„Das hierortige Kasserngebäude und zwar an jener gegen den Gymnasialgarten gekehrten
Seite, wo sich auch Kellergewölbe befindet, und die Fundamente bei der Fraziskanerkirche
in der Lage nannten Fraziskanergasse und eventuell auch bei dem Gebäude des
dermaligen Gefangenhauses.“62 Prohlídka navrhovaných objektů se uskutečnila 1. března
1886 pod vedením uherskohradišťského c. k. okresního inženýra Franze Jerzabka. Pro tyto
práce mu bylo dáno k dispozici 6 vězňů.63 Výsledkem tohoto zkoumání bylo rozhodnutí
založit novou stavbu na pilotech.64
Také otázka dispozic a rozlohy budoucí stavby nebyla v té době doposud jasná, proto
OLGP požadovalo, aby rozloha pozemku, který měl být převeden od města, byla taková,
že pojme jak variantu samostatné věznice, tak justiční areál věznice společně se soudem.65
Zároveň dopis konstatuje, že se městská obec zavázala jak k finančnímu příspěvku
60

MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 616. Tyto problémy potvrzuje také publikace o stavebním
vývoji města: „[Stavba] vyžádala si značných terénních úprav… úroveň [severní strany náměstí] bylo
nutné zvyšovat o dva metry...“ (Alena JŮZOVÁ – Vilém JŮZA, Uherské Hradiště. Monografie o
stavebním a uměleckém vývoji města, Gottwaldov 1958, s. 54.).
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 43r. Šlo o budovu tzv. Staré radnice, dnešní radnice
na Masarykově náměstí byla postavena jako budova městské spořitelny až v roce 1894 (Metoděj
ZEMEK, Uherské Hradiště, In Vladimír NEKUDA (ed.), Uherskohradišťsko, Brno 1982, s. 416.), kostel
také není specifikován, pravděpodobně však jde o kostel farní.
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Tamtéž, folio 49r.
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Tamtéž, folio 51.
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Toto rozhodnutí ovšem bylo v průběhu stavby revidováno na základě provedených zkoušek
s naddimenzovanými betonovými základy, jejichž výsledek byl uspokojivý a tak se při stavbě od
nákladných základů na pilotech odstoupilo (viz kapitola 4. 2. této práce). Naproti tomu u stavby domů pro
advokáty na severní straně Palackého náměstí byl tento postup použit. (A. JŮZOVÁ – V. JŮZA, Uherské
Hradiště, Gottwaldov 1958, s. 54.)
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Ohledně varianty stavby bez soudní budovy dopis uvádí, že v takovém případě by při věznici měly být
zbudovány alespoň 3 kanceláře pro vyšetřující soudce.
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a bezplatnému převedení pozemku, tak k úpravě okolí pozemku – přístupových cest
a kanalizace.66
Jednání mezi městem a soudním prezídiem o převedení pozemků pro stavbu věznice
a soudu však byla složitá a zdlouhavá a oddalovala zahájení stavby. V závěru ledna 1886
se sice podle zprávy Krajské soudní prezídium v Uherském Hradišti obrátilo na městskou
obec s požadavkem o převedení komisí doporučených pozemků do vlastnictví eráru,
narazilo však na to, že rozloha pozemků, které byly městem pro stavbu přislíbeny na místě
u mostu přes Moravu, byla pouze 3 jochy (5 755 m2), naproti tomu návrh
Hochbaudepartmentu v té době předpokládal potřebnou plochu pro stavbu 6 jochů
(11 510 m2).67 Nevhodnost pozemku u mostu na základě zprávy komise potvrdilo 14. září
1887 také ministerstvo práva, které akceptovalo jako budoucí stavební místo prostor
Tunia.68
Jak už ovšem bylo naznačeno výše, ani nově zvolené místo nebylo nijak příznivé pro
stavbu. Prostor se nacházel pod úrovní okolního terénu za okruhem městských hradeb nově
vznikajícího Palackého náměstí. Na druhé straně prostoru pak byl lehce výšený břeh řeky.
Sníženina, ve které tak byla stavba soudu a věznice plánována, představovala prostor
ohrožený záplavami, čehož si také komise posuzující možná stavební místa byla vědoma.
Proto na základě jejího doporučení a výnosu OLGP z 22. 1. 1886 bylo Krajské soudní
prezídium instruováno k vedení jednání s městskou obcí „im Falle der Bauplatz für das
neue Gerichts- und Gefangenhaus in Ung. Hradisch auf den s. g. Tunia gründen gewählt
würde, für die Aufschuttung des Strassendammes bei dem neuen Bauplatze Sorge zu
tragen.“69 OLGP však požadovalo, aby tyto práce byly provedeny na náklady městské
obce, která, jak prezídium ve svých dopisech často argumentovalo, měly-li být nějaké
náklady spojené se stavbou přeneseny na město, zavázáním se k této platbě měla prokázat
svůj zájem na stavbě nové věznice a svoji obětavost. Městská rada ovšem ve své odpovědi
Krajskému soudnímu prezídiu na přípis z 22. března odpověděla, že „nicht in der Lage sei,
neben den sonstigen von ihr übernommenen Verpflichtungen auch nach die, bei dem
Neubau auf den Tunia Wiesen notwendig vordenden Aufschüttungsarbeiten auf Kosten der
Stadtrenten zu besorgen.“70 Tím se doposud, alespoň dle písemných pramenů, poměrně
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klidně a bez výrazných rozporů probíhající jednání zkomplikovalo a vlastně to byl
především problém financování nové stavby – jak otázka podílu města a otázka podoby na
erár převáděného pozemku, tak problém vyčlenění patřičných prostředků ze státního
rozpočtu – který zdržel začátek stavby, o níž se začalo váženěji jednat před rokem 1885,
až do přelomu let 1891 a 1892.
K výnosu OLGP č. 2878 z 17. května 1886 je třeba také dodat, že podle něj sama státní
správa neměla jasno, co od městské obce pod pojmem „Aufschüttungsarbeiten“ požaduje –
krajské prezídium násypní práce vztahovalo pouze na cestu vedoucí kolem stavebního
pozemku, OLGP pak tuto činnost vztahovalo na celý stavební prostor.71 Tato otázka, zdá
se, byla již vyřešena 9. října 1887, kdy OLGP tlumočí rozhodnutí ministerstva práva, které
přijalo stavbu na louce Tunia; stejně tak se zdá, že bylo vyjednáno konečné rozhodnutí
o dispozicích nové stavby, protože se v dopise OLGP ani neobjevuje možnost jiného místa,
ani možnost jiných rozměrů stavby.72 Tuto myšlenku podporuje jednak přesně vyjádřený
rozměr potřebného pozemku 100 m šířky a 215 m délky73 Tento pozemek, rozdělený mezi
řadu parcel, měl být na případné náklady města scelen a bezplatně předán ke stavbě,
k čemuž se městská obec opakovaně zavázala a k čemuž konečně došlo v prosinci roku
1890, a kolem něj s výjimkou vyšší jižní strany před budovou soudu měl být vyhrazen
12 m široký pruh, na kterém by bylo možné vybudovat násep, popřípadě silniční násep,
jako jedno z opatření proti zaplavení staveniště jarní velkou vodou.74
Jak lze z předchozích slov vidět, dopis OLGP č. 6343 z 9. října 1887 je pro zkoumání
jednání o stavbě justičního areálu v Uherském Hradišti velmi zajímavý. O to více, že se
zde poprvé objevuje alespoň částečný nástin nákladů na stavbu justičního areálu. První
odhad na základě stavby soudu a věznice v Opavě byl 460 000 zlatých, naproti tomu
ministerstvo práva v roce 1887 odhadovalo náklady při zachování plánovaného rozsahu
a kapacity především vězeňských budov na asi 665 000 zlatých,75 odhad komise
Hochbaudepartmentu byl ještě vyšší – 696 000 zlatých, plus dalších 40 000 zlatých navíc
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při umístění na Tunii.76 Tyto odhady však překonávaly očekávání ministerstva práv, které
doporučilo upravit projekt vypracovávaný Hochbaudepartmentem a redukovat jak počet
cel, tak prostory ve vězeňské i soudní budově. „...mit Rücksicht auf die großen Kosten,
welche der Neubau verursachen wird und welche selbst nach dem reduzierten
Voranschlage noch 665 000 fl betragen würden , in sorgfältigen Erwägung zu ziehen, ab
nicht eine Reduktion der Zahl und des Umfangs einzelner Räumlichkeiten sowol im
Gerichts- als auch im Gefangenhause zulässig wäre.“77
V roce 1887 se objevuje ještě další otázka, kterou bylo třeba vyřešit před zahájením stavby
nového areálu. Ministerstvo práva totiž rozhodlo, že má být prozkoumána možnost
vybudování vlastní studny k zásobování věznice vodou.78 Za tímto účelem byly pod
vedením městského fyzika doktora Mannaberga 25. 10. 1887 provedeny zkušební výkopy
na místě, které měly zjistit jednak dostupnost vody, výšku hladiny spodní vody, a zda bude
množství vody dostatečné a v dostatečné kvalitě.79 Na první otázku dává odpověď starosta
Protzkar: „…wird das Gutachten des Stadtphysikus Dr. Mannaberg betrefend die
Beschaffenheit des Wassers aus den beiden auf der Tunia angelegten Brunnen
diensthöflich übermittelt.“80 Podstatně komplexnější pohled do výsledků zkušebních
výkopů podává posudek, který

je citován v dopise KGP na Okresní hejtmanství

z 28. prosince 1887: „... die beiden [...] Gutachten sowohl in technischer als auch
in sanitärer Beziehung über die [...] zum Zwecke der Gewinnung eines gesunden Trinkoder Nutzwassers veranlaßten Grabungen konstatieren, daß bis zu einer Tiefe von 9 M auf
ein mächtiges Wasserquantum gestoßen wurde, welche zwar von scheinbar klarer
Beschaffenheit war, sich aber seiner eigenthümlichen Beimengungen von reichlichen
fauligen organischen Substanzen wegen weder Trink- auch als Nutzwasser eignet.“81 I přes
toto negativní zjištění zájem o vyhloubení studny alespoň na užitkovou vodu ze strany
státních orgánů neopadl. V lednu 1888 podal na okresním hejtmanství inženýr Jerzabek
odborný posudek, podle něhož bylo možné vodu ze studny vykopané na pozemku
justičního areálu používat alespoň při stavbě.82 Na samotné hloubení studny pak byla
v dopise KGP okresnímu hejtmanství doporučena firma Joseph Bösenkopf, Fabrikant für
76

MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 69r. K prvnímu odhadu na základě opavské věznice je
potřeba připomenout, že pocházel už z roku 1880, proto jsou pozdější odhady zdánlivě o tolik vyšší.
77
Tamtéž, folio 73v.
78
Tamtéž, folio 71. Toto rozhodnutí bylo vydáno, přestože ve stejné době OLGP zavázalo městskou radu
k vybudování přívodu pramenité vody do věznice. (Viz tamtéž, folio 70v.)
79
Tamtéž, folio 78v.
80
Tamtéž, folio 79r.
81
Tamtéž, folio 83r.
82
Tamtéž, folio 85r.

22

Brunnen

z Vídně,83

která

tyto

práce

také

provedla.

Z hlediska

následujících

komplikovaných jednání o převedení pozemku na erár je zajímavé, že hloubení
a vyzdívání studny bylo provedeno již v roce 1888, jak svědčí zmínky o vyplacení
Verdienst-Certifikate z uvedeného roku.84
Na samotné projektování stavby mělo KGP, alespoň nakolik lze usuzovat z písemných
pramenů fondu C48 v MZA, jenom malý vliv, protože konečný návrh podoby soudní
i vězeňské budovy byl záležitostí Departmentu für Hochbauen ve Vídni a KGP pouze bylo
informováno o jednotlivých dílčích změnách.85 Tak tedy v květnu 1889 ministerstvo práva
rozhodlo kvůli rostoucím nákladům na stavbu justičního areálu v Uherském Hradišti snížit
plánovaný počet míst pro vězně na 250 a omezit počet cel určených k samovazbě na 40.
Zároveň bylo rozhodnuto o úpravě náspu a základů budov: „Wegen des erhobenen
Hochwasserstandes wird aber eine Erhöhung der Anschüttungen und des Unterbaues,
dann eine verläßliche Fundierung des Baues auf Pilotenrost erforderlich sein.“86
V letech 1889 a 1890 také začínala nabývat podoby konečná dohoda mezi erárem
(zastupovaným KGP) a městskou radou, která měla v konečné podobě obsahovat
především všechny závazky městské obce při stavbě nového areálu s budovami věznice
a soudu. Základní prvky smlouvy byly součástí korespondence mezi státní a městskou
správou od samého počátku jednání, protože OLGP požadovalo od města prokázání jeho
zájmu na přesunu věznice na příhodnější a bezpečnější místo a zároveň i prokázání
obětavosti města v této věci. Bohumil Fišer v souvislosti s jednáními o nové věznici
zmiňuje také otázku regionální hrdosti: „Město Kroměříž nabízelo zadarmo pozemky a jiné
výhody, jen aby soud získalo a proto 29. července 1880 usnesl se hradišťský obecní výbor
dáti na stavbu pozemky a přispěti k jejich úpravě 40.000 zl. r. č.“87
Fišerem zmiňované výhody nabídnuté Uherským Hradištěm však nebyly jediným
příspěvkem města, kterých se eráru pro stavbu justičního areálu dostalo. Otázka
bezplatného převedení vybraných stavebních pozemků byla jasná od svého počátku
a nebyla předmětem komplikovanějších jednání (mimo těch, o které pozemky půjde).
Stejně tak slíbený městský příspěvek na stavbu 40 000 zlatých doznal pouze nepatrné
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 84.
Tamtéž, folio 1032r.
85
Také v pozdějších fázích stavby KGP veškeré změny odesílalo ke schválení svému nadřízenému OLGP
v Brně, konečné rozhodnutí však bylo záležitostí ministerstva práva, jakožto hlavního investora stavby.
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 107r. V této fázi stavby se ještě po vzoru odkrytých
starších základů budov v Uherském Hradišti stále počítalo se základy na pilotech.
87
B. FIŠER, Uherské Hradiště. Díl I. Topografie, Uherské Hradiště 1921, s. 117.
84

23

změny a to když byl na základě rozhodnutí městské obce navýšen v červnu 1889 na 45 000
zlatých. K tomu došlo v souvislosti s jiným jednáním – o silničním náspu, který městská
obec odmítala vybudovat na své náklady. 88
Konečná podoba podmínek, na kterých se městská obec a erár dohodli, je uceleně
zaznamenán v notářském zápisu89 z počátku prosince 189090, který vychází z návrhu
smlouvy podepsaného mezi zástupci města a KGP v červenci a schváleného ve Vídni
v listopadu 1890.91 Tento Notariatsakt podepsal krajský soudní prezident Johann Žebro,
uherskohradišťský starosta Johann Protzkar, člen městské rady dr. Josef Fanderlík, Josef
Stancl, člen obecního výboru, a notář Johann Vater a obsahuje 13 bodů, z nich prvních
sedm s povinnostmi městské obce:
1. bezplatné převedení požadovaných pozemků 110 x 215 m na Tunii na erár92
2. uhradit veškeré poplatky spojené s tímto převodem
3. na své náklady získat 12 m široký pruh půdy kolem západní, severní a východní
strany plánovaného areálu, na kterém bude vybudována pevná cesta
4. nechat opravit silnici před čelní, tj. jižní, stranou plánovaného areálu
5. nechat vybudovat kanalizaci do řeky Moravy, jejíž přesné parametry určí stavební
vedení, ale musí být schopna odvádět také pevné nečistoty
6. vybudování odbočky vodovodu vedoucího z Mařatic, přičemž pro zásobování
areálu bude třeba minimálně 10 hektolitrů denně
7. město poskytne finanční příspěvek ke stavbě ve výši 45 000 zlatých.
Ostatních šest bodů se zabývá prováděcími úmluvami této smlouvy. 93 Podpis tohoto
Notariatsaktu byl pro stavbu areálu věznice a soudu do značné míry přelomový, protože
jednání o pozemku a příspěvku města byla komplikovaná a zdlouhavá. Při finančním
zatížení města pak není příliš divu – KGP ve své zprávě OLGP odhadlo celkovou částku
městského příspěvku na 80 tisíc zlatých.94
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 109.
Tamtéž, folio 218-222.
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Samotný Notariatsakt není datován, datována je však zpráva notáře doktora Vatera informující
11. 12. 1890 OLGP o sepsání tohoto aktu. (MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 224.)
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 218v.
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Viz situační skica v obrazové příloze. Jde na ní také dobře vidět, že v tomto prostoru byla věznice jednou
z prvních staveb za okruhem hradeb. To je zajímavé mimo jiné z hlediska toho, že šlo o významnou
správní budovu.
93
MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 218-222.
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Tamtéž, folio 226v. Jde o součet 45 000 zl. přímého finančního příspěvku a poskytnutých výhod, činností
a pozemků v úhrnu 35 000 zl.
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Problém s pozemky se objevil ještě jednou v roce 1892 v souvislosti se stavbou kanálu
ústícího do řeky Moravy, pro tuto práci bylo nutné zakoupit další pozemky až k samotné
řece.95
Samotná stavební činnost ovšem nebyla zahájena ještě ani v roce 1891, ostatně smlouva
s městem byla uzavřena příliš pozdě na to, aby bylo možné stavbu justičního areálu
zahrnout do rozpočtu na daný rok. Naproti tomu byl na základě výnosu ministerstva práva
z 8. srpna ustanoven od 1. září 1891 stavbyvedoucí novostavby soudní a vězeňské budovy,
podle následného rozhodnutí OLGP se jím stal inženýr Josef Karásek, v tu dobu pomocný
stavební úředník technického oddělení místodržitelství v Brně, který se své nové role měl
ujmout po návratu z vojenského cvičení v Přemyšlu, také byl určen jeho plat – „...seiner
Bezüge, nämlich des Gehaltesjährl. 900 fl., der Aktivitätszulage jährl. 240 fl. und der
zugestandenen monatlichen Bauzulage von 80 fl….“
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Pro jeho bydlení pak Uherské

Hradiště vyhradilo pokoj s předpokojem ve druhém patře obecního domu. O jeho
jmenování také informovaly Slovácké noviny, které poukázaly jak na celkovou odhadnutou
cenu stavby, tak na to, že v prostorách novostavby „umístěna bude trestnice pro
250 vězňů, krajský a okresní soud, státní návladnictví a berní úřad.“97
Plány budoucího justičního areálu vypracovávané Hachbaudepartmentem schválilo
ministerstvo práva v tomtéž svém výnosu z 8. srpna 1891, spolu s tím se dostává také
ke konečné sumě za celou novostavbu podle předkládaných plánů: „Was die Höhe der
Baukosten betrifft, welche in Gemäßheit der […] a. h. Entschließung vom 27. Juli 1890
den Betrag von 674.000 fl nicht übersteigen sollen, so werden dieselben mit 740.000 fl
präliminiert, was ein nahmhaftes Mehrforderniß ergeben würde.“98 Náklady podle
předběžného rozpočtu na základě vyhotovených plánů tedy do značné míry souhlasily
s odhadem Hochbaudepartmentu v roce 1887. Navzdory tomu ministerstvo práva a OLGP
připomínaly, že by se vedení stavby mělo pokusit náklady snížit. Společně s tím také
určilo, že má být „wegen Feststellung des Regulativs für die mit der sonstigen Bauleitung
betrauten Organe und für die Zusammensetzung des Lokal-Bau-Comités gutächtlich
zu berichten.“99
Tato stavební komise byla ustanovena ještě v témže roce a její první, ustavující zasedání
se konalo 4. listopadu 1891. Zúčastnili se jej všichni tři členové – předseda výboru krajský
soudní prezident Johann Žebro (zástupce KGP), zemský soudní rad Gustav Keidosch (jako
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 655 a 658.
Tamtéž, folio 233r.
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Slovácké noviny, 8/64, 22. 8. 1891.
98
MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 241r.
99
Tamtéž, folio 240r.
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zástupce OLGP) a stavbyvedoucí Josef Karásek. Jeho dalšími členy byli dále jmenováni
Franz Radnitzcky a Franz Sedlaček. Spolu se jmenováním členů výboru byl také přijat
návrh stavbyvedoucího na vyhlášení výběrového řízení ohledně dodávky materiálu – to
bylo vyhlášeno na 4. prosince 1891 a oznámení zveřejněno v brněnských, vídeňských
a pražských úředních novinách.100
Výraznější činnost přímo na staveništi přirozeně mohla začít až s příchodem jara 1892. Do
té doby však již byla vyhlášena ta nejnákladnější výběrová řízení, totiž na stavební,
kamenické a tesařské práce na stavbě – v celkové hodnotě 465 393,94 zlatých – a spolu
s nimi také na dodání části potřebného stavebního materiálu.101
Výběrové řízení na celkové stavební práce představovalo podle předběžného rozpočtu
425 552,36 zlatých, za které bylo požadováno vykopání základů, betonáž, jejich zdění
(125 046,14 zl), tesařské práce na nosném (základovém) roštu (64 347,17 zl), násypní
práce (26 757,54 zl), práce na cihlovém zdivu (145 428,88 zl) a další menší práce.
O vítězství v něm se ucházely čtyři firmy - Mesenský & Hauser, Schaniak & Fischer,
Langer & Paminger a Wenzel Nekvasil. O zakázku na kamenické práce se ucházely tytéž
firmy, naproti tomu počet firem nabízejících tesařské práce byl vyšší. Jejich nabídky
shrnují následující tabulky:
Stavitelské práce102
Mesenský &

Schaniak &

Langer &

Hauser

Fischer

Paminger

125 046,14

136 844,23

125 916,29

139 247,10

118 238,14

Základové piloty

65 347,17

87 502,72

66 638,55

76 596,79

46 962,63

Násypní práce

26 757,54

32 703,66

26 460,23

26 757,54

25 271,01

Zednické práce

145 428,88

165 618,12

158 179,98

182 668,86

155 354,49

979,98

2335,30

1567,42

3906,55

2335,30

Kameninové trouby

4581,30

4007,90

2343,70

3659,75

2671,10

Odpady, kanalizace

5411,96

5901,43

6153,91

7651,13

5531,76

Římsy, omítky

19 926,86

31 450,72

24 809,32

26 479,29

20 241,29

Opravy

21 061,60

20 669,70

19 059,74

20 732,98

18 162,29

Zakládkové práce

3888,60

4206,43

2749,51

4164,54

2976,08

Zřízení chodníku

5733,89

8961,43

5933,82

7943,95

6057,47

odhad
Výkopy, betonáž, zdění
základů

Násep odpadem ze
zdění

Nekvasil

100

MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 389.
Tamtéž, folio 383r.
102
Tamtéž, folio 405-406.
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Komínové vložky

623,20

878,--

780,--

780,--

894,-

Práce na litém cementu

1765,24

943,08

1318,30

838,74

700,35

odhad
Celkové stavební práce

425 552,36

Mesenský &

Schaniak &

Langer &

Hauser

Fischer

Paminger

502 022,72

441 910,77

Nekvasil

501 527,20

405 395,91

Kamenické práce103
odhad

Mesenský &
Hauser

45 071,99

Schaniak & Fischer

48 760,68

Langer & Paminger

43 386,03

Nekvasil

48 691,55

41 313,40

Tesařské práce104
odhad
18 073,47

Mesenský
& Hauser
20 778,36

Veth
16 385,31

Schaniak
& Fischer
19 464,35

Kletzl

Caesar

17 871,20

22 691,00

Langer &
Paminger
20 013,88

Nekvasil
18 761,85

Jak je z této tabulky pro stavební práce vidět, nabídka firmy Wenzel Nekvasil z Prahy byla
jako jediná nižší než Hochbaudepartmentem odhadnutá potřebná částka. Proto zcela
v intencích pozdějšího pokynu, že „jest […] třeba co největší úspornosti,“105 se vítězem
tohoto výběrového řízení stala tato firma. Podobná situace nastala také u prací
kamenických. Pro tesařské práce však Nekvasil nabídl až druhou nejnižší částku. V tomto
případě ovšem stavbyvedoucí argumentoval slovy, že „da jedoch nur im Interesse des
Baues gelegen ist, dass bei den Hauptarbeiten wo möglich eine Arbeitsteilung wermieden
werde, [...] und da schließlich die Firma W. Nekvasil in Bezug auf ihre Solidität,
Vertrauenswürdigkeit und Leistunsfähigkeit sich des besten Rufes erfreut, wovon das hohe
k. k. Justiz-Ministerium beim Baue der Strafanstalt in Pankraz-Nusle bei Prag sich zu
überzeugen Gelegenheit hatte, so beantragt der Gefertigte, ein löbl. Bau-Comité wolle die
Annahme des Offertes des Baumeisters W. Nekvasil in Prag sowol bezüglich der
Baumeister- und der Steinmetzarbeiten, als auch bezüglich der Zimmermannsarbeiten und
die Vergebung dieser Arbeiten an den genannten Unternehmer hohenorts in Antrag
bringen.“106 Podle všech dalších archivních materiálů se zdá, že stavební komise
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MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 410-411.
Tamtéž, folio 415-416.
105
MZA, fond C48, III. manipulace, karton 8, folio 161r.
106
MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 394v-395r. Zde uvedené argumenty doplňuje Karásek
také tím, že úspora na stavebních a kamenických pracích při smlouvě s firmou Nekvasil, několikanásobně
překročí možné úspory na tesařských pracích. Na první pohled je možná trochu zarážející poměrně
významný rozdíl v cenové výši nabídek Nekvasila ve srovnání s ostatními, zvláště u stavebních prací, ale
jak již vyplývá z citátu, firma Nekvasil pracovala mj. na stavebních pracích věznice na Pankráci, firmě
takové velikosti přirozeně místní stavitelé (např. Schaniak) sotva mohli cenově konkurovat.
104
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přistoupila na doporučení stavbyvedoucího Josefa Karáska a smlouvu na stavební,
kamenické i tesařské práce uzavřela pouze s firmou Wenzela Nekvasila.107

107

Tento závěr podporuje jednak zápis ze 4. zasedání stavební komise (MZA, fond C48, I. manipulace,
karton 162, folio 391.), ale také ten fakt, že v celém souboru archivních materiálů k novostavbě věznice,
které jsou uloženy ve fondu C48, se již neobjevuje jméno firmy Veth, která ve výběrovém řízení podala
na tesařské práce nejnižší nabídku. V prostudovaném souboru archiválií k novostavbě soudu a věznice ve
fondu C 48 se ovšem konkrétní smlouva s firmou Nekvasil neobjevuje.
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3.2. Stavba
Část přípravných prací na staveništi (mj. zátěžovou zkoušku podloží) prováděla firma
uherskohradišťského stavitele Schaniaka, až do předání staveniště firmě Nekvasil
stavbyvedoucím Karáskem 31. března 1892.108 Prvotním úkolem souvisejícím se samotnou
stavbou budov krajského soudu a věznice bylo zjištění stavu a struktury podloží
a rozhodnutí, zda bude skutečně nutné, aby byly pro základy použity nákladné piloty.
O provedení zátěžové zkoušky bylo rozhodnuto na třetím zasedání stavebního výboru
14. prosince 1891 – pro provedení zkoušky mluvilo jak snížení celkových nákladů stavby,
tak také její zjednodušení a také možná zbytečnost takového komplikovaného
a nákladného řešení: „In der Erwägung, daß aus den hierortigen Akten nicht zu ersehen
ist, aus welchen Gründen die Pilotierung bestimmt wurde und aktenmäßig nich konstatiert
erscheint, daßdieselbe zur Sicherung und Solidität des Baues unumgänglich notwendig ist,
in der ferneren Ergänzung, daß die Pilotierung in Folge vielen Wasserschöpfens sich
schwierig und kostspielig erweisen würde, dagegen bei Weglassung derselben ein Betrag
von 30,000 fl in Ensparung gebracht werden kann…“109 Podle výpočtů stavbyvedoucího
byla úspora nákladů při použití naddimenzovaných betonových základů oproti pilotům asi
31 tisíc zlatých.110 Také Wenzel Nekvasil se ve svém, blíže nedatovaném dopisu Karáskovi
vyjádřil proti pilotáži, pro jejíž použití v tak velkém rozsahu ani neshledával v Uherském
Hradišti příhodné podmínky, a to ani pro použití krátkých, ani dlouhých pilotů.111
Komise k tomu ustanovená prozkoumala části základů určených k zátěžové zkoušce
podloží 13. května 1892, přičemž konstatovala, že není nutné pro základy novostavby
justičního areálu použít piloty, ale širší a vyšší betonová vrstva bude plně dostatečná, aby
zajistila pevnost a stabilitu budovy.112 Toto rozhodnutí bylo odsouhlaseno výnosem
108

MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 529.
Tamtéž, folio 360v. Naproti tomu technické oddělení místodržitelství k otázce změny typu či dimenzí
základů odmítlo pro neznalost místních (půdních) poměrů vydat jakékoliv rozhodnutí. Ve věci konečného
rozhodnutí tedy bylo odkázáno na komisi posuzující zátěžovou zkoušku. V tomtéž dokumentu také
Karásek popsal zamýšlený způsob provedení zátěžové zkoušky – nejprve měly být provedením pěti
výkopů zjištěny podmínky v půdě, na několika místech zamýšlených základů hlavních zdí pak
vybetonovat asi 3 metry dlouhé úseky základů, které budou po jistém čase překontrolovány, a komisí
bude určeno, zda je možné namísto pilotů využít naddimenzované běžné betonové základy.
110
Tamtéž, folio 587-588. Náklady na pilotáž odhadoval na 64347, 17 zl, oproti tomu u betonových základů
byl tento odhad 33404, 73 zl. Zvětšení betonových základů spočívalo v jejich rozšíření o 20 cm na každou
stranu a zvýšení o 50 cm. Společná projektovaná délka všech základových zdí hlavních budov pak byla
1778, 6 m.
111
MZA, fond C 48, I. manipulace, karton 170, folio 189r.
112
MZA, fond C48, I. manipulace, karton 162, folio 610-623. Celý protokol o prozkoumání zkušebních
základů. V komisi vedle stavbyvedoucího Karáska a stavitele Nekvasila byli také Albert Beer, zástupce
Hochbaudepartmentu, člen stavební komise Sedláček a Nekvasilův zástupce Franz Zvěřina.
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ministerstva práva z 2. června 1892.113 Na základě nového předběžného rozpočtu
vypracovaného stavbyvedoucím Karáskem připadaly na rok 1892 úhrnné práce v celkové
ceně 180 430,60 zlatých, které spočívaly především v položení základů soudní, vězeňské,
přijímací budovy, základů budovy s celami pro samovazbu a to až do výšky 15 cm pod
úrovní okolního terénu, násypní práce, provedení obvodní zdi areálu a postavení tří
pomocných budov až po střechu.114 „Die Herstellung aller Fundamente und der
Anschüttung ist notwendig, damit man durch die Erhöhung des jetzt tief gelegenen
natürlichen Terains im nächsten Jahre bereits vor jede Calamität durch die in Frühjahre
mit Geweßheit eintretenden Hochwässer geschützt ist und damit sämmtlichen Fundamente
über den Winter gleichmäßig erhärten und sich setzen.“ 115 Základ obvodní zdi areálu plnil
také funkci zpevnění navážky a chránil před poškozením či odplavením uskladněný
materiál. Společně s touto zdí muselo být započato s výstavbou pomocných budov, které
s ní jednu svoji stranu sdílí. Tyto závěry ze zprávy stavbyvedoucího Karáska (z 19. května)
byly spolu s předběžným rozpočtem na rok 1892 schváleny na 9. zasedání stavební komise
20. května 1892.116
Spolu se začátkem skutečných terénních prací na stavbě a s tím souvisejícím nárůstem
agendy kanceláře stavbyvedoucího požádal Karásek o možnost přijmout pomocného
stavebního technika s měsíčním platem 90 zl. Karásek oznámil KGP 23. 5. přijetí
Dominika Feye od 15. června 1892.117
Vedle usnadnění prací upuštěním od základů na pilotech vznikla ve stavebním návrhu ještě
jedna, ze stavebního hlediska zajímavá, změna. Ve svém návrhu z 12. července referoval
Josef Karásek o možnosti použití asfaltových desek namísto Ponti-Cementu k izolaci zdí
proti vlhkosti. Pro toto měl jednak argumenty technické („Ponti-Cement [...] hat nämlich
den Nachteil, daß derselbe eine starrhafte Masse bildet, welche [...] leicht Risse bekommt.
[...] Dagegen sind die Asphaltisolierplatten elastisch [...] die Alphaltisolieplatten der
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starren Ponti-Cement-Isolierung daher vorzuziehen [sind].“118), tak také argumenty
finanční (podle výpočtů ve zprávě stavitele Karáska představoval rozdíl asi 2800 zl,
přičemž použití asfaltových desek bylo výhodnější119). Toto řešení doporučoval také
Nekvasil, ale provádění izolačních prací (kromě pomocných budov) bylo plánováno
až v roce 1893. Podle pozdějších účetních zápisů (např. soupisu vydaných VerdienstCertifikate) však vyplývá, že k izolaci stavby byl použit původně plánovaný Ponti-Cement,
přestože tato technika byla nákladnější.120 V roce 1892 byly stavebně dokončeny všechny
plánované činnosti. Již v srpnu informoval Karásek stavební výbor na 13. zasedání
o celkovém provedení základů, jejich betonáže a také jejich nadezdívky lomovým
kamenem až do úrovně přirozeného terénu v okolí (tedy „úrovně chodníku“, v podstatě
úrovně silnice před budoucí soudní budovou). Podobně byla založena také obvodní zeď,
která také zpevňovala násep121 – tato zeď byla do říjnového zasedání stavební komise již
dokončená a spolu s ní také hrubá stavba pomocných budov.122 Tyto budovy byly po dobu
stavby určeny ke skladování části stavebního materiálu a jeho ochraně před povětrnostními
podmínkami i odcizení; proto byly tyto budovy již v prvním roce zastřešeny, na čemž se
podílela klempířská firma Jaremkiewicz a také pokrývačská firma Niernse; ovšem
omítnuty nebyly.123 Jednání o dodávce mříží pro pomocné budovy a také pro budovu
stavební kanceláře proběhlo již v létě a v červenci bylo schváleno OLGP jejich dodání
prostřednictvím firmy Nekvasil.124 Všechny práce, které byly naplánovány pro daný rok,
byly dokončeny – šlo především o kompletní vykopání a vybetonování základů všech
budov, pro budovu samovazeb a část zdí soudní budovy také jejich nadezdívka do 15 cm
pod úrovní chodníku, výstavba hrubé stavby pomocných budov a ohradní zdi a spolu s tím
také násyp zeminy. Podle předběžného rozpočtu na práce v roce 1892 měly celkové
náklady dosáhnout asi 180 tisíc zlatých, z nich podle výnosu OLGP z 23. 5. 1892 pouze
138 150 zl. kryly dotace na stavbu, včetně finančního příspěvku města, zbytek měl být
proplacen z financí pro rok 1893.125
Vytváření předběžného rozpočtu pro rok 1893 bylo ovlivněno žádostí Wenzela Nekvasila
o zkrácení doby stavby, což by mu usnadnilo práci na jiných stavebních projektech. Tuto
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žádost ovšem Vídeň zamítla, protože jak rozpočet pro rok 1893, tak výhledově další
rozpočty, počítaly s dlouhodobějšími platbami menších částek. Pro rok 1893 byl rozdíl
rozsahu navrhovaných prací poměrně výrazný – v případě úspěchu žádosti by bylo možné
očekávat dokončení hrubé stavby traktů společných cel a úřední budovy včetně střechy.
Pokud by žádosti nebylo vyhověno, bylo rozhodnuto stanovit rozsah stavebních prací
podle již dříve předloženého návrhu a předběžného rozpočtu, tedy výstavbu úřední budovy
a traktů společných cel do výšky 1. patra.126 Ke druhé variantě, tedy nezměnění
naplánované doby stavby, nakonec došlo. I tak však bylo nutné přistoupit ke změně již
vypracovaného předběžného rozpočtu.
Náklady na stavbu plánované pro rok 1893 byly nižší než v roce předchozím, přestože
původně byly na podzim 1892 vyčísleny na asi 205 tisíc zlatých,127 na konci dubna 1893
byl stavebnímu výboru předložen nový předběžný rozpočet s objemem stavebních prací
v ceně asi 139 tisíc zlatých včetně splátky dosud neuhrazených prací za rok 1892, který již
počítal s dotací na stavbu pouze 120 tisíc zlatých. Jeho vypracování bylo na základě
rozhodnutí zmíněného výboru: „Das Local-Bau-Comité für den Justiz Neubau in Ung.
Hradisch hat is seiner [...] Sitzung beschlossen, daß im Falle als die hohe ministerialle
Enscheidung bezüglich das Antrags des Baumeisters W. Nekvasil ddto 28. November 1892
auf Abkürzung der ganzen Baudauer und Zugestehung einer 4%igen Verzinsung der aud
den jeweiligen Baudotation nich vergüteten Verdienstbeträge bis dahin nicht herablangen
sollte, das diesjährige Präliminare bis Ende April l. J. mit Berücksichtigung der
Baudotation per 120,000 fl zu verfassen ist…“128 Základ nového plánu představovalo
především dokončení nadezdívek všech základů a zednické práce na úřední budově
a budovách společných cel, ale také další menší práce.
Oproti předchozí zimě probíhaly na přelomu let 1892 a 1893 na pozemcích budoucího
justičního areálu práce na navážce a zvýšení terénu dvora, zahrady i okolí budov
a vícepráce v podobě silničního náspu kolem areálu do úrovně chodníku – tato navážka
v podstatě vytvořila dnešní terén.129 V roce 1893 byla provedená nadezdívka základů až do
výše podezdívky a spolu s tím byly provedeny také izolace proti vlhkosti již zmíněnými
asfaltovými deskami. Po těchto pracích zahájila firma Nekvasil ještě před červencem
zednické práce na úřední budově a traktu společných cel, které v době „seit der letzten
Abschlagszahlung, mit welcehr das Sockelmauerwerk des Gerichtsgebäudes und der
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gemeinschaftlichen Gefangentractes vergütet wurde, die weitere Herstellung des
Parterremauerwerkes u. te. des ganzen Amtsgebäudes und der gemeischfatlichen
Gefangentracktes auf die Höhe von 1.30 m über dem Parterefußboden und die
Aufmauerung des östlichen Seitentractes des Gefanfenhause und der rechtsseitigen Hälfte
des Gerichtsgebäudes...“
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Do poloviny srpna byly dokončeny zednické práce v úřední

budově i budově se společnými celami mimo některých nenosných zdí, které však byly
vyzděny ještě téhož roku; spolu s tím v srpnu již byla dokončena většina kamenických
prací (mj. pilíře hlavního schodiště) do výšky parteru.131 Práce na staveništi byly ukončeny
ještě před začátkem října, již do poloviny září byly podle plánu dokončeny oba trakty
společných cel a také zdi úřední budovy dosáhly 3 metry nad podlahu prvního patra, byl
vyzděn kamenný vestibul a chodby soudní budovy. Před zimou stavební výbor rozhodl
zabezpečit jak samotnou stavbu před vlhkostí, tak vyspravit a zpevnit násep proti riziku
velké vody na jaře zpevněním rohů kameny a korunu náspu osít trávou, spolu s tím také
provést navážku dosud sníženého terénu v místě budoucí vězeňské zahrady.132 Celková
cena provedených prací v roce 1893 představovala podle konečného přehledu 97 620,68
zl.133 Ještě v prosinci 1893 proběhlo výběrové řízení na sochařskou výzdobu středního
štítu, totiž císařskou korunu ze sádry – tuto zakázku získal Heinrich Leger.134
Dotace na rok 1894 byla pouze o málo vyšší, totiž zhruba 130 tisíc zlatých. Již v květnu
byla přijímací budova postavená do výšky 2. patra a podobně také budova soudu
a společných cel – tento trakt byl dostavěn v červnu, kdy na něm tesaři začali stavět krovy
a to také na vězeňské kapli, která je součástí tohoto traktu. V červenci zedníci dokončili
stavbu všech budov mimo samovazeb a přízemního traktu porotního soudu, práce na něm
ovšem nebyly pro rok 1894 naplánovány, protože přednost dostalo zastřešení hlavních
budov, které spolu se stavbou klenby kaple probíhalo v září.

135

Celkové náklady na

plánované práce v roce 1894 byly 124 880 zlatých včetně splátky posledního vyúčtování
za práce W. Nekvasila v roce 1893. Do konce roku pak byly prováděny přípravné práce
pro následující období.136
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Podobně jako v předchozím roce, byla pro práce na budovách krajského soudu a věznice
v roce 1895 dána dotace asi 130 tisíc zlatých. Pokud však v minulých letech byla převážná
část, ne-li všechny, prostředky investovány do prací firmy Nekvasil, postupně narůstal také
objem prací jiných firem – ať už Jaremkiewicze či Niernseho pro práce na střechách, tak
také vídeňské Thüren- Fenster- und Fußboden–Fabriks Gesellschaft. Ze stavebního
hlediska bylo nejdůležitějším plánem pro rok 1895 dokončit celou hrubou stavbu
a zastřešit ji a také zahájit práce na fasádě.137 V hlavních traktech nového areálu, totiž
v budově soudu, traktu společných cel, budovy samovazeb a přijímací budově, byly
prováděny vnitřní stavební práce, z nichž většina byla v květnu již dokončená,138 a v září
byla dokončena také střecha budovy porotního soudu, jejíž výstavba začala až v roce 1895.
V listopadu byla stavební komisí schválena první splátka za práce vídeňského malíře
a natěrače Rathgebera.139 V prosinci proběhlo výběrové řízení na dodavatele centrálního
topení a ventilace a na výrobu železných kamen. Podle rozhodnutí stavební komise
z 22. 12.

1895

byly

nakonec

zvoleny

dvě

dodavatelské

firmy

–

Kurz,

Rietschel & Henneberg (centrální topení a ventilace) a Železárny knížete Salma (železná
kamna), přičemž na obojím se ve výsledku podařilo ušetřit.140 Kamnářské práce pak
prováděla firma Thonöfen Fabrik Franz Neusser. Celkové výdaje na práce v roce 1895
dosáhly 133 544, 74 zlatých, ale část prací, které byly v roce 1895 provedeny, byla
naplánována až na následující rok.141
Na tento rok, totiž 1896, byly naplánovány výdaje asi 112, 5 tisíce zl.142 Na svém prvním
zasedání stavební komise rozhodla o přidělení zakázky na dekorační práce firmě
A. Riedl & Co. z pražských Královských Vinohrad, která v Uherském Hradišti již
pracovala na výzdobě farního kostela.143 Již dříve byla zmíněna firma Thüren- Fensterund Fußboden–Fabriks Gesellschaft, která na stavbu dodávala a usazovala či pokládala
řadu dřevěných prvků – dveře, okna, nábytek i část podlahových krytin.144 Stolařské práce
také představovaly v roce 1896 výdeje asi 30 000 zl. Ze stavebních prací prováděných
firmou Nekvasil, jejichž hodnota byla asi 35 000 zl., šlo především o dokončení fasád,
podlah, schodišť a jiné dokončovací práce, nebo úpravu venkovního okolí budov (např.
137
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chodníku, úpravy a opravy náspu a zdi, kanálu etc.), které byly provedeny do září 1896.145
Mezi vnitřní zařízení, které bylo v roce 1896 dodáno, patří také přístroj k desinfekci oděvů
od firmy Rietschel úspěšně usazený a vyzkoušený na přelomu října a listopadu.146
Posledním rokem, v němž probíhala stavba nového justičního areálu v Uherském Hradišti,
byl rok 1897. Podle návrhu stavbyvedoucího bylo předání budov KGP naplánováno na
říjen, předtím prováděné práce v areálu byly nově odhadnuty na hodnotu 69 000 zl.,
přičemž dotace na daný rok byla pouze 54 000 zl. Šlo mimo jiné o pokládku podlah,
dokončování kaple a schodišť.147 Od července pak o zařizování kanceláří nábytkem,
zřízení domovního telegrafu, instalaci hodin a jiné.148
Předání hotové stavby bylo naplánováno na podzim 1897. „Gemäß der Bestimmung der
allgemeinen Baubedingungen soll im October l. J. die übernahme des Justizgebaudes
gepflegen werden…“149 Takto obecně však bylo předání stanoveno již v březnu 1897
na 90. zasedání stavební komise. Bližší datum předání se však nepodařilo dohledat.
Překvapivé také je, vzhledem k ceně stavby, míře angažovanosti a nákladů na straně města
i samotné velikosti a důležitosti areálu, že o jejím dokončení se nepodařilo v archivních
materiálech nalézt žádné podrobnější zmínky mimo výše uvedené v pramenech justiční
správy a ani ty nejsou zdaleka vyčerpávající. Zápisy z jednání městské rady a městského
výboru z let 1897 a 1898 se o dokončení stavby ani o stěhování státních úřadů do nového
justičního areálu nezmiňují vůbec, pouze o probíhajících jednáních kvůli odstranění
plaňkového plotu postaveného krajským soudem, který dle názoru města poškozoval
vzhled nově vznikajícího náměstí.150
Také Slovácké noviny neinformovaly nijak podrobněji o dokončení stavby justičního
areálu, stejně jako nepsaly o případném slavnostním otevření, pouze se objevilo několik
drobných zmínek. Dne 23. října 1897 tak psaly: „C. k. okresní m. del. soud v Uh. Hradišti
úřaduje již v nových místnostech nové krajské budovy.“151 Tamtéž pak dodávají, že nová
budova bude brzy dokončena. Dále mluví o novém justičním areálu až ve druhé polovině
listopadu, kdy si stěžují na přílišnou germanizaci budovy, v níž postrádali české nápisy, na
145

MZA, fond C48, I. manipulace, karton 164, folio 447, 576.
Tamtéž, folio 612v.
147
Tamtéž, folio 692-693.
148
Tamtéž, folio 713-717.
149
Tamtéž, folio 670r.
150
SOkA UH, fond AM UH, III. manipulace, inv. č. 17. Otázku odstranění ohrady a jednání o tom s KGP
řeší městská rada průběžně na zasedáních od srpna do října 1898. Zároveň od května 1898 probíhala na
zasedáních jednání o odvodňovacím kanálu nového náměstí a navážce nové ulice procházející mezi
přijímací budovou věznice a domy pro advokáty.
151
Slovácké noviny, 14/84, 23. 10. 1897.
146

35

chybějící orientační tabulky ve vestibulu, které by usnadnily návštěvníkům hledání
jednotlivých úřadů, i na absenci vrátného. Také Slovácké noviny poukazovaly na to, že na
čelní straně budovy měly být umístěny hodiny.152
V tomto periodiku v roce 1897 byl nový justiční areál zmíněn ještě v souvislosti se
zasedáním porotního soudu, který již od 1. prosince rozhodoval v novém sále v justičním
areálu. V té souvislosti Slovácké noviny také adresovaly stížnost na špatnou akustiku
nového sálu.153 Ovšem až na těchto několik zmínek neuvádějí až do dubna 1898 Slovácké
noviny žádnou informaci o slavnostním otevření či zprovoznění budov justičního areálu,
přičemž jak již bylo zmíněno, okresnímu soudu prostory sloužily již od poloviny října
1897; stejně tak vězeňské prostory byly užívány od roku 1897.154
O dokončení stavby či slavnostním otevření se mimo Slováckých novin nezmiňují ani
zápisy ze zasedání městského rady a městského výboru,155 ani školní kronika české
národní školy.156 Je přitom poměrně pravděpodobné, že pokud by probíhalo slavnostní
otevření justičního areálu, účastnili by se jí nejenom zástupci justiční správy, ale také
zástupci města. Také na podobných akcí bylo běžné vystoupení školních dětí. Přestože
v žádném z výše uvedených pramenů není slavnostní otevření budov zmiňováno, bylo by
velmi zvláštní, aby dokončení tak nákladné stavby a uvedení do provozu tak významné
budovy proběhlo bez jakýchkoliv oslav. Jedním z možných vysvětlení pak je, že v roce
1898 ještě město provádělo úpravy komunikace před soudní budovou a na novém
náměstí,157 takže k oficiálnímu otevření došlo až po dokončení těchto prací nebo k němu
z uvedeného důvodu nedošlo již vůbec.158
Jediným vodítkem pro bližší určení konečného uvedení budovy do provozu tak zůstává
datum vysvěcení kaple věznice, které bylo podle dopisu uherskohradišťského faráře
olomouckou konzistoří schváleno 7. prosince 1897 a naplánováno na 27. prosince 1897
dopoledne.159 Je tedy pravděpodobné, že vysvěcení kaple probíhalo v již zkolaudované
budově, což by znamenalo, že budova (nebo přinejmenším vězeňská kaple) byla
zkolaudována a erárem převzata před koncem roku 1897.
152

Slovácké noviny, 14/91, 20. 11. 1897.
Slovácké noviny, 14/95, 4. 12. 1897. Zasedání porotního soudu je zmiňováno několikrát až do konce
prosince 1897, vždy však v souvislosti s jednotlivými projednávanými případy.
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Vězeňství v Československé republice, Praha 1930, s. 59.
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SOkA UH, fond AM UH, III. manipulace, inv. č. 16, 17, 27.
156
SOkA UH, fond NŠ UH, inv. č. 185. Školní kronika v závěru roku 1897 zmiňuje pouze epidemii
spalniček v Uherském Hradišti v prosinci 1897, kvůli níž byla zrušena také slavnost vánočního stromku.
Zmínka o slavnostním otevření nové „krajské budovy“ však není ani v roce 1898.
157
MZA, fond C 48, I. manipulace, karton 167, folio 538r.
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Žádný z prostudovaných archivních materiálů a dobových periodik však přímo nepotvrzuje ani jednu
z těchto možností, mlčení dobového tisku však mluví spíše pro to, že slavnostní otevření neproběhlo.
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MZA, fond C 6, II. manipulace, karton 1106, folio 700r.
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Závěrečné vyúčtování ceny celé stavby však vyhotovil stavbyvedoucí Karásek až
k 18. dubnu 1898. V souboru archivních materiálů ve fondu C 48 týkajících se novostavby
věznice je však pouze jeho koncept, který je vložen v kartonu spolu s nesourodými
účetními spisy.160 Podle něj tedy konečná suma, kterou bylo nutné vynaložit na stavbu
justičního paláce a věznice v Uherském Hradišti, dosáhla téměř 700 tisíc zlatých.
Vyúčtování celkových nákladů stavby krajského soudu a věznice v Uherském Hradišti161
Druh práce

Dodavatelská firma

Cena (zl)

I Stavitelské práce

Wenzel Nekvasil, Baumaeister, Praha

418 631,01

II Kamenické práce

Wenzel Nekvasil, Baumaeister, Praha

38 486,86

Wenzel Nekvasil, Baumaeister, Praha

21 150,98

zámečnické Wenzel Nekvasil, Baumaeister, Praha

36 475, 65

III Tesařské práce
IV Kovářské

a

práce
V Stolářské práce

Erste österreichische Thüren- Fenster-

40 572,85

und Fußboden – Fabriksgesellschaft,
Vídeň
VI Dodávka traverz

Erzherzogliche Industrial-Verwaltung,

15 413,56

Těšín
VII Klempířské práce

Johann Jaremkiewicz, Spengler, Vídeň

VIII Sklenářské práce
IX Natěračské práce

17 819,00

Josef Rankl’s Wittwe & Sohn, Vídeň

3 679,13

Max Rathgeber,

5 461,06

Maler und Anstreicher, Vídeň
X Pokrývačské práce

Carl Niernsee, Schieferdecker, Vídeň

XI Malířské a tapetářské práce

Josef Zahrádka, Maler,

Královské

10 259,88
3 819,24

Vinohrady
XII Topení

a

ventilační

2 847,00

zařízení
1. Ventilační

zařízení Fürst Salm’schen

v traktu společných

Eisenwerke

und Maschinenfabrik, Blansko

cel

160
161

MZA, fond C 48, I. manipulace, karton 166.
Tamtéž, folio 221-226. Doplněno podle: MZA, fond C 6, II. manipulace, karton 1106, folio 226-244.
V tabulce je zachována struktura rozdělení nákladů dle Karáskova vyúčtování. U vnitřního zařízení pak
jde o drobné částky

37

2. Centrální

topení Kurz, Rietschel & Henneberg, Vídeň

a ventilace

budově

samovazeb

a

části

soudních budov
XIII Plynové

a

vodovodní

11 857,12

vedení
1. Plynové vedení

Hess Wolf & Co., Vídeň

2. Hlavní přívod plynu

Gasleitungsgesellschaft Raimund von
Götz & Co., Baumgarten u Vídně
Hess Wolf & Co., Vídeň

3. Vodovod
XIV Kamnářské práce

Neusser,

Thonofen

Fabrikant,

3 949,97

Klogsdorf
XV Sochařské

a štukatérské Heirich Leger Bildhauer, Brno

5 723,45

práce
XVI Písmolijecké práce

Schilder-

und Buchstabenfabrik

116,40

Michael Winkler & Sohn, Vídeň
XVII Izolace Ponti-Cementem

Ponti-Cement Industrie L. Weinmann,

4 655,52

Wien
XVIII Různé

2 847,00

1. Náklady na výkopy Josef Schaniak Baumeister, Uherské
základů

Hradiště

2. Vyrovnání
3. Náklady
na prosklenou

Josef Schaniak Baumeister, Uherské
stěnu Hradiště

u expedice
a na ukončení chodeb
4. Zahradnické a režijní Franz Schwarz, městský zahradník,
práce

Uherské

Hradiště;

režijní

na předzahrádkách

věznice Uherské Hradiště

práce

a vycházkovém dvoře
5. Úprava předzahrádek, Josef Schaniak Baumaister, Uherské
úpravy oken
6. Parní dezinfektor

Hradiště
Kurz, Rietschel & Henneberg, Vídeň
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XIX Náklady vedení stavby a stavební kanceláře, vč. kolaudace

20 421,33

XX Vnitřní zařízení
1. Plátěné rolety

Loquay, Oellert & Pfleger, Vídeň

2. Domovní telegraf

Deckert & Homolka, Praha

3. Různé stolářské zboží

Hermann Morgenstern, Uherské Hradiště

4. Hasičské nářadí

Henel & Schemben, Vídeň

5. Kostelní náčiní

Christliche Akademie, Praha

6. Část zařízení věznice

R. Aulich’s Nachfolger, Uherské Hradiště

7. Předložky

ke

kamnům

a kbelíky na uhlí v soudní
budově
8. Sušička prádla
9. Kavalce,

kbelíky

Kurz, Rietschel & Henneberg, Vídeň
a

další Věznice v Brně, Věznice v Těšíně

zařízení cel
10. Nábytek pro soud

Johann Navrátil, Karlín

11. Stolářské opravy starého

Josef Schaniak, Uherské Hradiště

zařízení pro soud a věznici
12. Orientační tabulky

Karl Matura, Uherské Hradiště

13. Domovní hodiny

Wenzel Kretchmer, Královské Vinohrady

14. Různé další náklady

Sigmund Bramer, Sigmund Brunn, Franz
Brablik, Marcus Adler, Rudolf Pospíšil,
Alois

Skřivánek,

Franz

Grigar,

T. und T. Hrček und Ed. Neugebauer,
J. C. Machanek,
J. E. Seidelmann,
und Porzellan

Carl

Andrýsek,

J. Rechtig’s
Handlung,

Glas-

Ant.

Zavřel,

Friedrich Hübler

Celkový součet stavebních nákladů

670 197,68

Celkový součet nákladů na vybavení

20 961,26

Celkový součet nákladů novostavby budov soudu a věznice

691 158,94
39

4. BĚŽNÝ CHOD VĚZNICE
4.1. Domácí řád a řádné fungování věznice
Podobně jako v jakýchkoliv institucích v minulosti i dnes, bylo nutné každodenní chod
věznice upravit předpisem, který by především vězně informoval o jejich právech
a povinnostech, stanovoval podmínky, kterými se fungování věznice řídí, a v neposlední
řadě také stanovoval denní režim i průběh samotného trestu. Takový řád pro svoji
vymahatelnost pochopitelně vyžaduje zavedení sankcí, trestů za porušování jeho
ustanovení. V současných věznicích jsou v platnosti vnitřní řády, v době, na niž je
zaměřena pozornost této práce, se tyto předpisy nazývaly domácí řád.
Obecně vzato, byl domácí řád vydáván vždy pro všechny věznice daného typu prezidiem
c. k. vrchního zemského soudu, popřípadě ministerstvem spravedlnosti v době ČSR.
Vězeňská správa dané věznice je poté schvalovala k použití v dané věznici, ovšem
odlišnost domácích řádů v rámci věznic jednoho typu byla minimální, daná především
jejich prostorovými dispozicemi. Domácí řád byl přístupný v úřední knihovně a vyvěšen
v každé cele, aby byl dostupný a známý každému vězni. Domácí řády nebyly vydávány či
aktualizovány nijak pravidelně (ostatně jako s nimi související trestní zákon č. 117 ř. z.
z 27. 5. 1852, který zůstal v platnosti s průběžnými úpravami až do roku 1950).162
V době zahájení činnosti nové věznice v Uherském Hradišti byl v platnosti domácí řád
vycházející z Domácího řádu pro věznice c. k. krajských soudů, který byl vydán
a podepsán v Brně v roce 1883 prezidentem Vrchního zemského soudu Edelmannem.163
V roce 1936 pak byl vydán Domácí řád pro věznice krajských soudů, který platil do svého
nahrazení v roce 1945.
Jak již bylo nastíněno, domácí řády postihovaly podstatnou část dění a života ve věznici.
Jednou z kapitol významnou pro život samotných odsouzenců nebo vyšetřovanců byly
předpisy, jak mají dozorci nakládat s vězni. Mezi těmito dvěma skupinami byl základní
rozdíl ve fázi, v níž se nacházel jejich případ u soudu – vyšetřovanci byli vazebně stíháni,
162
163

J. UHLÍK, Skoro stoletý zákon a nápravné instituce 2. poloviny 19. století, ČV 1, 1999, s. 39.
Domácí řád pro věznici c. k. zemského soudu v Brně, Brno 1883. V daném roce byl tento řád vydán pro
věznici v Brně, pro další věznice byl vydáván postupně – např. v roce 1884 pro Znojmo, 1885 pro
Olomouc – s minimálními úpravami. Rok vydání řádu pro věznici krajského soudu v Uherském Hradišti
není z prostudovaných materiálů určitelný. V prostudovaných kartonech fondu C 6 ani C 48 vydání
domácího řádu pro věznici v Uherském Hradišti zmíněno nebylo, lze však předpokládat, že to bylo ještě
před rokem 1897. Avšak tento domácí řád v maximální možné míře vycházel z výše zmíněného řádu
z roku 1883. V této práci ovšem je jako základní zdroj použit Domácí řád pro věznici c. k. krajského
soudu v Olomouci.
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ale doposud pravomocně neodsouzení, naproti tomu trestanci byli již na základě trestního
zákona odsouzeni (řečeno současnou terminologií) k trestu odnětí svobody a to dle stupňů
buď k jednoduchému či těžkému žaláři nebo jednoduchému či tuhému vězení (z nich
pouze část zůstávala k odpykání trestu ve věznicích sborových soudů, ostatní obecně ti
s tresty delšími a trestanci žalářem bývali přesouváni do trestnic).164 Nejpřísnější z těchto
stupňů byl těžký žalář, ovšem každý stupeň mohl být v rozsudku nebo v průběhu trestu na
základě disciplíny a chování trestance zpřísňován v mezích domácího řádu, například
půstem či tvrdým ložem.
V zásadě však vyšetřovanci a trestanci neměli spolu, podobně jako muži a ženy, přijít do
kontaktu, zároveň také vyšetřovanci měli, pokud to bylo možné, být drženi pouze
v samovazbě, k čemuž ve věznici v Uherském Hradišti sloužil především samostatný trakt
samovazeb. Pokud to z kupříkladu kapacitních důvodů nebylo možné, neměli být nikdy na
jedné cele dva vyšetřovanci, které by spojoval vyšetřovaný případ.165
Jedna z částí domácího řádu se zabývala způsobem nakládání s vězni. Patřilo k ní také
rozdělení vězňů na vyšetřovance a trestance, ale domácí řád ovlivňoval pobyt ve vězení od
samého počátku nejenom statusem, jaký byl vězňům udělen. S prvními ustanoveními se
vyšetřovanci či trestanci setkali již při svém nástupu, kdy jim standardně byly odebrány
veškeré osobní věci, u nichž nedostali povolení mít je u sebe nebo na sobě, naproti tomu
však „uvězněným vyšetřovancům a trestancům k jednoduchému žaláři, k jednoduchému
aneb tuhému vězení odsouzeným jest užívání vlastního prádla a šatstva dovoleno. Smějí
však povždy jen jeden jednoduchý oblek míti. Také jest jim k pokrývání hlavy užívati
domácí čepice.“166 V každém případě však, neměli-li povolení či možnost opatřit si a nosit
vlastní prádlo nebo oděv, dostávali uvěznění vězeňský oděv.167
S oblečením a nástupem do vězení spojená je také otázka hygieny ve věznici, ta byla
důležitá také proto, že v uzavřené komunitě bylo nebezpečí šíření jakýchkoliv nakažlivých
nemocí nebo parazitů velmi vysoké. Podle domácího řádu byli vězni při přijetí prohlédnuti,
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J. UHLÍK, Skoro stoletý zákon a nápravné instituce 2. poloviny 19. století, ČV 1, 1999, s. 39, 43. Pravidla,
podle kterých byli vězni dodávání k výkonu trestu do trestnic, není možné zobecnit na celou sledovanou
dobu, protože nerozhodovala pouze délka trestu a jeho přísnost, ale tato pravidla se přirozeně měnila, ať
už na základě změny předpisů nebo rozhodnutím ministerstva či prezidia Vrchního zemského soudu byla
dočasně pozměňována, aby reflektovala kapacitní podmínky v jednotlivých institucích.
165
Domácí řád pro věznici c. k. krajského soudu v Olomouci, Brno 1885, § 1, s. 1. Takový trakt jako
v Uherském Hradišti například chyběl ve věznici v Opavě, kde byly cely pro vyšetřovance a cely pro
samovazbu specifikovány především svojí velikostí, ale nikoliv odděleným umístěním.
166
Tamtéž, § 3, s. 1.
167
Tamtéž, § 3, s. 2.
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okoupáni, podle délky případného trestu také oholeni nebo ostříháni.168 Podle
§ 6 domácího řádu také měli mít možnost (nebo spíše povinnost) dodržovat hygienu také
v průběhu pobytu ve vězení, k čemuž jim měla správa věznice vytvořit dostatečné
podmínky. K dodržování hygieny se vázalo také stříhání vlasů a holení vousů, které ve
sledovaném období ve věznici za příplatek podle počtu hlav prováděl jeden z dozorců.
Podle domácího řádu byli vězni holeni každý týden a stříháni jednou za 14 dnů.169
Podobný rytmus byl také při střídání prádla, které bylo vězňům vyměňováno za čisté
jednou týdně, výjimka platila pro vězně zaopatřené vlastním prádlem, kteří mohli dostávat
čisté častěji, pokud čištění uhradili z vlastních prostředků. Ložní prádlo bylo vyměňováno
jednou měsíčně.170
Protože základem vězeňství v první polovině 20. století bylo především výchovné
působení na vězně, především na trestance, byla jim uložena jak povinnost účastnit se
bohoslužeb podle vyznání, k němuž se hlásili (pro tento účel také bývala ve věznicích
zřizována kaple převažujícího katolického vyznání), tak také povinnost účastnit se
vyučování, pokud neměli elementární školní znalosti – šlo především o základní úkony
gramotnosti (čtení, psaní, počty) a náboženskou výchovu.171 Toto vyučování bylo určeno
všem mladistvým, ale také všem trestancům odsouzeným na více než 5 měsíců, mladším
35 let, kterým tyto základní znalosti chyběly. Pokud o tom vězeňský inspektor rozhodl,
případně pokud to kapacitní možnosti dovolovaly, mohli se vyučování účastnit i trestanci
s kratším trestem potažmo starší 35 let.172 Měl-li trestanec povinnost účastnit se na
vyučování, bylo to v době pracovní činnosti. Ta byla povinná pro všechny trestance a při
jejím výběru mělo být přihlíženo také k jejich schopnostem, případné odbornosti
a civilnímu zaměstnání, v otázce náročnosti práce také ke stupni vězení/žaláře k němuž byl
trestanec odsouzen. Trestanci, kteří měli povolení obstarávat si jídlo z vlastních prostředků,
neměli povinnost, pouze možnost pracovat.173 Vězni za práce pro věznici nedostávali
žádnou mzdu; za práce pro soukromníky, ať už ve věznici nebo mimo ni, nedostávali plnou
mzdu, neboť jim z poloviny byla ukládána a vydána až při opuštění věznice, druhou
polovinu mohli se svolením inspektora použít ať už pro nákup ke své potřebě, nebo na
168

Domácí řád pro věznici c. k. krajského soudu v Olomouci, Brno 1885, § 2, s. 1.
Tamtéž, § 7, s. 3. Také v otázce úpravy vlasů a vousů byli vězni stratifikováni. Žalářní trestanci mohli
nosit delší vlasy a vousy jenom za dobré chování a v případě, že byl jejich trest kratší než 3 měsíce;
naproti tomu vyšetřovanci a „trestanci vězením“ směli nosit delší vlasy i vousy bez udaných podmínek,
pouze s tím, že u vyšetřovanců nesmí dojít k zásadní proměně střihu vlasů nebo způsobu úpravy vousů
oproti době jejich přijetí do věznice.
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podporu příbuzných mimo věznici. Vyšetřovanci však, pokud se rozhodli pracovat,
v duchu snahy o jejich izolaci vykonávali především práce na svých celách a jejich mzda
také podléhala srážce.174
Vedle povinností vězňů obsahoval domácí řád také jejich práva, v podstatě šlo o právo na
kontakt s příbuznými a přáteli „dobré pověsti požívajících“175 a o výše zmíněné právo na
nákup tzv. vedlejších požitků. Vězňům byl kontakt s lidmi mimo věznici dopisem nebo při
návštěvě povolen dle stupně přísnosti uvěznění buď jednou za měsíc (žalářní trestanci),
jednou za týden (trestanci vězením) nebo kdykoliv po povolení (vyšetřovanci).176 Množství
požitků bylo omezeno především finančně na polovinu mzdy, ale stanoven byl také
nevyšší týdenní limit. Většina vedlejších požitků byla v podobě jídel, která se jinak na
vězeňském jídelníčku objevovala pouze sporadicky – slanina, vařená vejce, máslo, pivo či
šňupavý tabák (kouření domácí řád i opakovaná nařízení prezídia Vrchního zemského
soudu zakazovali).177
Dále domácí řád obsahoval předpisy, jak se mají chovat samotní vězni. Často se v nich
opakovaly příkazy a zákazy již dříve uvedené (zákaz nepovolené komunikace s lidmi
mimo věznici, udržování čistoty, poctivost při práci, pozornost při vyučování
i bohoslužbě).
V první řadě však byla zdůrazňována úcta k zaměstnancům věznice, poslušnost vůči nim,
stejně jako vůči trestancům pověřeným dozorem nad zachováváním pořádku na celách.
Vězni ze samovazby měli zakázáno jakkoliv se stýkat s jinými vězni, ostatní měli svolení
komunikovat pouze se spoluvězni na společné cele nebo v práci, ovšem ani tam jim nebylo
domácím řádem dovoleno bavit se hlučně nebo neslušně. Společná komunikace byla
omezena také při chůzi (při ní vězni samovazby měli chodit po jednom vždy šest kroků za
sebou, vězni ze společných cel po dvojicích vždy tři kroky za sebou) a i na vycházce mohli
spolu vězni mluvit pouze ve dvojici.178 Zároveň „byl-li nějaký vězeň jiným vězněm uražen,
aneb bylo-li mu jinak ublíženo, není mu dovoleno sobě samému pomoc zjednati, nýbrž
stěžujž si u dozorce neb žalářníka.“179 Spolu s tím byly zakázány také jakékoliv
„obchodní“ vztahy mezi vězni, ale i darování či vyměňování nebo půjčování si věcí.
174

Domácí řád pro věznici c. k. krajského soudu v Olomouci, Brno 1885, § 12-14, s. 4-5. Prácemi
prováděnými na celách byly na nástroje nenáročné činnosti, např. draní peří nebo lepení pytlíků.
175
Tamtéž, § 16, s. 6.
176
Tamtéž, § 16, s. 6.
177
Tamtéž, § 15, s. 5-6. Týdenní limit pro nákup vedlejších požitků představoval 3 zl pro vyšetřovance nebo
1 zl pro trestance vězením či 40 kr pro trestance žalářem. Požitky byly vězňům dávány denně mimo
žalářní trestance, kteří požitky dostávali pouze ve čtvrtek a v neděli.
178
Tamtéž, § 28, s. 9.
179
Tamtéž, § 19, s. 7.

43

Lehce komicky a jako samozřejmá věc pak v domácím řádu působí § 22: „Vězňové nechť
se o útěk nepokoušejí a nechť se chrání podporovati takového podniku a zpozorují-li
přípravy k prchnutí aneb úmluvy o něm, ať oznámí je dozorci aneb žalářníkovi.“ 180 Také
měli vězni zakázáno mít u sebe cokoliv, co jim nebylo výslovně povoleno (provazy, nože,
peníze, sirky a podobné), což mohli dozorci kdykoliv kontrolovat.181
Pokud měl vězeň nějaký problém, ať už zdravotní nebo stížnost či prosbu, měl povinnost
ohlásit to dozorci, který pak rozhodl o jeho předvedení před náležitého úředníka, popřípadě
vězeňského lékaře, kteří dále rozhodli jak postupovat. Bezdůvodné či úmyslně lživé
stížnosti, žádosti či obvinění, podobně jako simulované nemoci však byly trestány na
základě domácího řádu disciplinárním trestem, zamlčení nemoci nebo neohlášení jednání
proti domácímu řádu však bylo postižitelné právě týmž způsobem.182
Jde-li o samotné disciplinární tresty, ty jsou uvedeny v samém závěru domácího řádu
a představují prvky, jimiž je zajištěna jeho vymahatelnost. Trestáni však nemuseli být jen
samotní viníci, ale také ti, kdo jejich jednání či přípravy neohlásili nebo při něm
napomáhali. Došlo-li k trestnému činu, pak byli souzeni podle trestního zákoníku, ale, šloli o pouhé porušení domácího řádu, mohli být potrestáni na jeho základě disciplinárním
trestem. „Tresty disciplinární jsou: 1. důtka, 2. odejmutí vedlejších požitků aneb jiných
výhod na čas, 3. půst o vodě a chlebě, 4. spoutání, 5. tvrdé lože, 6. vazba o samotě
v kázeňské komůrce, 7. zavření o samotě v temné komůrce. S tresty pod 6 a 7 uvedenými
spojeno jest vždy tak, že ten, jehož se týče, zbaven jest vedlejších požitků a zvláštní stravy,
výhody odesílati a přijímati dopisy, přijímati návštěvy z venku a že vyloučen jest ze
společné procházky. Ukládati tresty disciplinární přísluší předsedovi soudu. Stížnost na ně
nemá odkládacího účinku.“183
Poslední věcí, kterou domácí řád pro věznice určoval, byl denní pořádek, rozvržení
činností během dne. V létě vstávali vězni v šest ráno, v chladném období o hodinu později,
po osobní hygieně, úklidu cely a snídani sestávající z dávky chleba a většinou spolu
s polévkou byla od sedmi či osmi hodin do poledne doba práce, odpolední práce pak byla
od půl druhé do sedmi, do ní ovšem zasáhlo „odpoledne od 4½ až do 5 hod. požívání
vedlejších dávek pokrmových a odpočinek.“184 Spát šli vězni kolem půl deváté večer.
Odlišný denní program byl pak v neděli nebo ve svátek, kdy vězni vstávali vždy v osm
hodin dopoledne a v devět se účastnili katolické bohoslužby. Ve sváteční den však byli
180
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vězni zbaveni pracovní povinnosti, měli se zabývat především četbou nebo zpracováváním
školních úkolů, psaním dopisů případně jinou nezakázanou činností.185
Vedle všeobecně platného domácího řádu byly vedením věznice upraveny předpisem také
podmínky pro výkon trestu v samovazbě. Ty vycházely z domácího řádu a byly mu do
značné míry podobné, ale ve svém § 1 obsahoval předpis také pokyny, že výkon trestu
v samovazbě je doporučen pro prvotrestance a mládež, aby se tak zajistilo, že nebudou
„nakaženi ostatními trestanci“.186 Vězeň v samovazbě nesměl komunikovat s žádnými
spoluvězni, ale i přesto se spolu s ostatními účastnil bohoslužeb svého vyznání.
„…dieselben haben jedoch einen von den übrigen Gefangenen abgesonderten Platz
einzunehmen, [...] zwischen den einzelnen Sträflingen der Einzelhaft ein angemessener
Raum frei bleibt.“187 Podle § 7 tohoto předpisu se měli bohoslužby účastnit nejméně
jednou za dva týdny, školní vyučování však alespoň jednou týdně, bylo-li jim nařízeno.188
Také vězňům v samovazbě měla být především v prvním týdnu věnována zvýšená
pozornost s ohledem na jejich zdravotní a duševní stav, i když v případě onemocnění mohli
být ponecháni ve své cele.189 U každého vězně v samovazbě měla být jednou za 14 dnů
provedena inspekce, zároveň jej měl nejméně jednou týdně navštívit lékař (nemocné
alespoň denně) a žalářník měl povinnost dohlédnout, aby nejméně každý druhý den byla
provedena prohlídka cely.190 Ale sloužící dozorce má celu navštěvovat častěji
a kontrolovat, „ob bei dem Sträflinge Alles in gehöriger Ordnung sei.“ 191 Podobně jako
vězni ze společných cel měli za příznivého počasí nárok na každodenní procházku
a jednou za dva měsíce koupel celého těla.192 Doba výkonu trestu v samovazbě však podle
zákona nesměla přesáhnout tři měsíce trvání bez přerušení.193
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4.2. Služební předpisy dozorců
Předpisy a nařízeními nebyli ovšem svázáni pouze vězni, také práce dozorců se musela
řídit domácím řádem, nadto byla také podřízena služebním předpisům, takže z jistého úhlu
pohledu byli vězeňští dozorci a úředníci více svázáni řády a předpisy než samotní vězni.
Jejich postavení bylo samozřejmě odlišné, už tím, na které straně vězeňských mříží kdo
z nich stál, ale optikou předpisů pro dozorce lze pozorovat, jak dalece byl nařízeními
ovlivňován i běžný život úředníků a státních zaměstnanců.194
Tyto předpisy v první řadě určovaly strukturu řízení dané věznice, kterou vedl žalářník
(Kerkermeister, později ředitel nebo správce věznice), jemuž byli pořízeni dočasní či
definitivní vězeňští dozorci. Správu věznice pak kontroloval vězeňský inspektor – jeden ze
soudců, který tím byl pověřen.195 Dozorci i Kerkermeister měli, podobně jako jiní úředníci,
předepsanou služební uniformu, kterou museli ve službě nosit.196
Výrazně byl omezen pohyb dozorců ve službě, zvláště pak správce věznice, který při
každém delším opuštění věznice musel předat dozor nad věznicí svému zástupci určenému
soudním prezídiem. Pro opuštění věznice na déle než 2 hodiny pak sám musel žádat
prezídium o dovolení. Volnější režim pak měli vlastní dozorci, kteří měli určenu dobu, kdy
nebyli ve službě a nemuseli se zdržovat ve věznici.197 To potvrzuje také ten fakt, že většina
dozorců v uherskohradišťské věznici ani nebyla z Uherského Hradiště a dojížděla
z okolních vesnic, kde řada z nich měla také vlastní hospodářství.198
Zvláštní postavení státních úředníků, jmenovitě dozorců a jejich podřízenost předpisům
v každém okamžiku zcela pregnantně specifikuje § 6: „Der Kerkermeister und die
Gefangenaufseher haben sich in und außer dem Dienste eines streng geregelten,
nüchternen Lebenswandels zu befleißen und Alles sorgfältig zu vermeiden, wodurch ihre
dienstliche Unbefangenheit beeinträchtigt werden könnte.“199 Už z této věty vyplývá,
jakým závazkem byla kariéra ve státní službě a jak dalece chtěly služební předpisy
ovlivňovat život dozorců (a analogicky také jiných státních zaměstnanců).
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Ve službě se měli dozorci k vězňům chovat nejenom přísně, ale také přátelsky a trpělivě,
také jim bylo zakázáno jakékoliv týrání vězňů nebo nadávky; naproti tomu se s nimi
nesměli stýkat jiným než dovoleným způsobem, nesměli „ihnen weder etwas schenken,
leihen, verkaufen, zutragen, noch von ihnen etwas annehmen, erborgen, kaufen,
eintauschen oder zur Privatbestellung übernehmen.“200 Byla od nich také v zásadě
očekávána maximální nestrannost a profesionalita. Snad trochu překvapivě působí
důslednost, s jakou je ve služebních předpisech přikazováno, že „die Gefangenen sind in
der Regel mit ‚Sie‘ anzureden.“201
Hlavní úlohou správce věznice byla organizace a dozor nad vězeňskými dozorci,
rozdělování jejich služebních úkolů; měl zodpovědnost za jejich službu i správné chování
a za bezproblémový chod věznice. Každý den a nejméně každou druhou noc pak měl,
v nepravidelných časech, provádět kompletní prohlídku věznice a dbát na dodržování
domácího i služebního řádu, ale také kontrolovat zabezpečení budovy proti požáru nebo
jinému nebezpečí, nebo zda vězni nepřipravují útěk.202 Kerkermeister zodpovídal také za
přijímání nově dodaných vězňů, jejichž údaje zapisoval do přijímacího listu
(Aufnahmsliste) a dbal na jejich zařazení podle daných kritérií (pohlaví, kategorie vězení)
a na základě nich určoval oddělení, kam mají být přiděleni. Zodpovídal ovšem i za
návštěvy „cizích“ lidí ve věznici, které osobně povoloval.203 Zároveň bylo úkolem správce
věznice zajistit, aby mohla být každému vězni, který měl pracovní povinnost, přidělena
práce, která by jej plně zaměstnala a žádný z vězňů tak nezahálel.204 A konečně stejně jako
zodpovídal za přijímání vězňů a průběh jejich vazby či trestu, zodpovídal správce věznice
také za jejich propuštění, které měl taktéž provádět osobně a hlásit je příslušnému soudu.205
K jiným povinnostem žalářníka pak patřilo každodenní hlášení prezidentovi příslušného
soudu a vedení dalších úředních záznamů o provozu věznice.206
Úkolem samotných dozorců pak byl dozor nad dodržováním předpisů vězni, kontrola klidu
na chodbách i celách a dohled nad vězni ve věznici nebo mimo ni, pokud k tomu byli
žalářníkem určeni.207 Podobně jako správce věznice, také oni měli povinnost být ve službě
přítomní ve věznici nebo na jiném místě, kam byli přiděleni. Především měli dbát na
neustálé zabezpečení vězeňských prostor, zamčení dveří do cel, na chodbách či na
200
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dvorech; hlídat však měli také, aby do prostor věznice nevstoupil nikdo nepovolaný bez
svolení správce věznice.208
Jedním z důležitých úkolů dozorců byla také podle předpisů každodenní kontrola všech
cel. „Die Aufseher sind bei strenger Verantwortung verpflichtet, die ihnen zur Aufsicht
zugewiesenen Schlafgefängnisse und Zellen täglich in allen ihren Theilen genau zu
untersuchen und sich zu überzeugen, ob nicht die Thüren, Fenster, Schlösser, Gitter,
Geräthe und Einrichtungsstücke beschädigt, Arbeitsgeräthe oder andere ungehörige
Gegenstände in denselben versteckt, oder Vorbereitungen zu einer Entweichung getroffen
sind. […] Muß die Visitation in Anwesenheit der Gefangenen vorgenommen werden, so ist
immer ein zweites Aufsichtsorgan beizuziehen.“209
Zvláštní pozornost při dozoru pak byla předepisována, pokud se vězni pohybovali po
chodbách (při cestě do kaple, k práci, na výuku) i při všech činnostech vězňů mimo cely.
Nejkomplikovanější situace přirozeně nastávala mimo areál věznice při venkovních
pracích, kdy bylo hlídání vězňů obzvláště obtížné.210 K povinnostem dozorců patřila také
organizace práce dle pokynů žalářníka či rozdělování jídel, přičemž měli dbát, „daß kein
Gefangener gegen den anderen begünstigt oder verkürzt wird.“211
Služební předpisy upravovaly také jednotlivé části denního pořádku, na které bylo třeba
dbát podle nařízení domácího řádu a pokynů správce věznice, také stanovovaly předpisy
pro noční službu, při níž měli dozorci povinnost dodržovat co možná největší klid, se
kterým také měli kukátkem pozorovat náhodně vybrané cely. Aby nerušili spánek vězňů,
nosili při nočních službách dozorci boty s plstěnými podešvemi.212
Jak lze z předchozích dvou kapitol, totiž z kapitoly o domácím řádu (zvl. předpisech pro
vězně) a z kapitoly o předpisech pro dozorce, pozorovat, šlo sice o dvě skupiny stojící na
opačných stranách, přesto však byly obě dvě pevně řízeny svými předpisy, které ve své
ideální podobě vytvářely věznici jako bezchybně fungující instituci.
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4.3. Práce vězňů
Oproti dřívějším dobám, vězení ve druhé polovině 19. století hrálo odlišnou úlohu. Snahou
dozorců nemělo být trestance, tím méně vyšetřovance, trestat či týrat, ale vychovávat je
tak, aby po svém propuštění z výkonu odnětí svobody byli schopni a odhodláni žít poctivě
a bezúhonně. Za tímto účelem byla ve sledovaném období nedílnou součástí výkonu trestu
jak pracovní činnost, tak výchova školní a morální. Obě tyto činnosti měly působit na
vězně výchovně, ale také jim přirozeně neměly napomáhat v útěku. Proto také
v nejběžnější podobě byly vykonávány v uzavřeném areálu věznice, i když v některých
pracovních případech vězni odcházeli i mimo areál – bylo tomu tak v případě, že bylo
zapotřebí prostor nebo strojů či nástrojů, které věznice neměla a ani do ní nemohly být
dopraveny či zapůjčeny, nebo šlo o zemědělské práce u soukromníků, které ze zjevných
důvodů nemohli vězni vykonávat ve věznici. V takovém případě však byli vězni vždy pod
dohledem stráže.213
Některé práce bylo možné vykonávat na celách, zvláště se jimi zabývali vězni ze
samovazeb, pro jiné bylo třeba vytvořit dílny. Ve věznici v Uherském Hradišti pro
pracovní činnost byly původně podle plánů vyhrazeny dvě větší místnosti ve druhém patře
západovýchodního traktu vedle ženských chórů nad kaplí,214 podle publikace Vězeňství
v Československé republice z roku 1930 měla věznice zřízeny čtyři dílny,215 podle zprávy
správce věznice prezídiu krajského soudu z roku 1942 měla věznice v provozu 7 dílen,
a sice obuvnickou, krejčovskou, truhlářskou, litografickou, tiskařskou a zámečnickou dílnu
a prádelnu. K tak širokému spektru řemeslné činnosti je třeba dodat, že „tyto dílny jsou jen
jednoduše zařízeny a vybaveny jen většinou pro nutné opravy inventárních předmětů
věznice.“216
Mimo k práci, především řemeslné, vyhrazené místnosti a cely vykonávali vězni práce také
v ostatních prostorách věznice, především pokud jim byly přiděleny tzv. domácí práce,
tedy úklid v justičním areálu, nošení paliva, práce v kuchyni či například zahradní práce.217
Samotných účelů práce bylo několik. V první řadě snaha vězně zaměstnat, aby nezaháleli,
nebyly jim vštěpovány špatné návyky, kdyby celý den neměli žádnou činnost, a svým
způsobem také proto, aby byl omezen čas, kdy by mohli připravovat útěk. Tato náplň
213
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trestu odnětí svobody se v evropském vězeňství objevuje na přelomu 18. a 19. století.218
Dalším prvkem byla snaha vězně vzdělat a vychovat k práci. „Byla zdůrazňována
i důležitost pracovního výcviku, který měl vězni umožnit snazší začlenění do společnosti, po
jeho propuštění z věznice.“219 Tato snaha přímo souvisela se snahou o nápravu trestanců
a zlepšení jejich situace po návratu do běžného života tak, aby bylo sníženo riziko recidivy.
Neopominutelným faktorem v práci vězňů byla také snaha alespoň částečně kompenzovat
náklady státu na vězeňský systém a usnadnit ekonomickou situaci jednotlivých věznic.
Poslední stránka pracovní činnosti vězňů sice pravděpodobně nebyla přímým záměrem,
v některých případech však nabývala vrchu.220
Také u věznice v Uherském Hradišti se podle archivních materiálů zdá, že nezanedbatelná
část prací byla pro erár, ať už při zajišťování běžného denního chodu věznice nebo drobné
opravy či úpravy v jejím areálu. Ostatně podle materiálů, především každoročních výkazů
správy věznice a jejich shrnutí prezídiem Vrchního zemského soudu lze poměrně dobře
odhadnout strukturu prací podle jejich dobového členění, alespoň tedy pro první část
sledovaného období, do roku 1918; v archivních materiálech z doby první republiky chybí
i tyto výkazy. Zmíněné členění se v jednotlivých letech u podrobnějšího popisu prací
drobně lišilo, především z toho důvodu, že ne ve všech letech se podařilo pro věznici
zajistit smlouvy s týmiž podnikateli, přesto však lze pro příklad uvést výkaz za rok 1900,
ve kterém jsou také ty nejběžnější práce prováděné vězni z věznice v Uherském Hradišti
a také pracovní čas, který jim byl věnován:221

Druh práce
a) mimo věznici – zemědělské práce
a další běžné práce za denní mzdu
I.

soukromé práce

Pracovní dny vězňů

10 822

b) ve věznici – práce za úkolovou
mzdu, práce na ohýbaných

5 949

Příjmy za
dané práce
6 926,08 K

16 790

2 236,84 K

dřevěných dílech nábytku
c) draní peří ve věznici

19

9,50 K

218
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článku poznamenává, v 19. století byla v některých věznicích USA experimentálně zavedena nucená
zahálka. Nicméně tento pokus nebyl úspěšný.
219
Tamtéž.
220
Tamtéž, s. 43.
221
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převzaty přesně vč. početní chyby v příjmech ve IV. kategorii a zvláštního zápisu pracovních dnů vězňů
ve II. kategorii.
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pro vlastní potřebu věznice – opravy
obuvi, oděvů, ložního prádla a další;
II. řemeslné práce

pro vlastní potřebu věznice – tesařské
a zednické práce
mimo věznici

653 ½

598

1239 ½
12

0
5906 ½

práce u autografického tisku
přivážení uhlí, dřeva
domácí potřeby
Celkový počet trestních dnů
Celkový počet pracovních dnů

87,30 K

0

III. domácí práce
IV. ostatní práce

65,35 K

1010
48
2538

627,12 K
102,96 K

3602

120,00 K
253,75 K
63 208

27 550 (asi 43,59 %)

Poměr mezi počtem trestních dnů (Straftagen) a počtem pracovních dnů (Arbeitstagen)
taktéž v jednotlivých letech kolísal, jak v závislosti na struktuře dnů v roce, tak v závislosti
na objemu práce, která byla k dispozici, tak také v závislosti na struktuře vězňů, kteří
v daném roce prošli věznicí. Taktéž je třeba zdůraznit, že pouze část platu se
dostala vězňům k aktuálnímu použití na nákup požitků, část příjmů také pohltily režijní
náklady na zajištění práce.
Bohužel v prozkoumaných archivních materiálech týkajících se přímo věznice v Uherském
Hradišti je pouze několik jmen firem, pro které byli vězni zaměstnáni, ovšem všechna jsou
uvedena spíše nepřímo a nikdy prostřednictvím smlouvy, podstatně více lze zjistit
o pracích vězňů prováděných pro správu věznice.
Jde-li o práce pro soukromé firmy, nejprve se již v roce 1901 objevuje náznakem firma
Baťa, od níž je ve zmíněných archivních materiálech pouze Arbeitsliste über die ProbeStücklohn-Arbeit für den Patschen-Erzeuger, Anton Baťa spolu s daným výkazem, ale bez
jakýchkoliv bližších informací.222 Pouze zmínky o fungující obuvnické dílně, které se
objevují například v roce 1938, kdy správa věznice opatřovala nový šicí stroj pro tuto
dílnu;223 ve výše zmíněné zprávě z roku 1942 je obuvnická dílna taktéž zmíněna, ale bez
dalšího upřesnění firmy, pro niž pracovala.
Jinou firmou, která je v archivních materiálech jmenována je Österreichische
Fettgewinnungsgesellschaft m. b. H.. Tato firma vstoupila do jednání s krajským soudním
prezídiem na základě schválení ministerstva práv v roce 1916, kterým se jí povolovala
222
223
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instalace jejích zařízení v mužských trestnicích a okresních a soudních věznicích. Také
obor jejího podnikání poměrně úzce souvisel s danou dobou, totiž válečnými
hospodářskými těžkostmi – obchodovala s přístroji oddělujícími tuk z odpadních látek,
který by jinak neúčelně odtekl kanalizací, a od zákazníků tento tuk také vykupovala
k použití v technických mazivech. S ministerstvem práv tato firma uzavřela smlouvu na
instalaci jejích zařízení „System Bovermann“ ve výše uvedených institucích, platbu
pracujících vězňů náležitou denní mzdou a výkup odvodněného mastného kalu za 29 K za
100 kg až do doby uzavření míru, kdy se bude cena orientovat podle tržní hodnoty. Tuto
smlouvu a její závěry vzalo vedení věznice na vědomí v květnu 1916. 224
V roce 1924 byla zahájena spolupráce mezi věznicí a firmou Heřmana Morgensterna, která
v Uherském Hradišti vyráběla nábytek, na leštění a sestavování součástí židlí a na
vyplétání rákosových sedadel pro tyto židle, k čemuž mělo být využito 15 trestanců
a 5 trestanek. „K tomu účelu jest ovšem zapotřebí, aby majitel a dílovedoucí jmenované
firmy měli právo a povolení ve věznici v pracovně přímo asi týden dozorci a trestancům
práci ukázati a naučiti.“225 V říjnu téhož roku byl Morgensternův návrh na zaučení vězňů
a dozorců a následující spolupráci s věznicí brněnským prezídiem přijat.226 Při práci u této
firmy mimo věznici v roce 1928 uprchl vězeň Nesvatba.
Jako jedna běžně zmiňovaných prací vězňů v první polovině 20. století se v literatuře
objevuje práce v zemědělství, obzvláště během náročných sezónních prací (např. žní).
Třebaže se zmínky o vyslání vězňů na zemědělské práce objevují také v archivních
materiálech poměrně nezřídka, jsou zjevná některá negativa takové práce, jak například
vzdálenost pracovního prostoru od věznice nebo účinné zabezpečení vězňů na velké
otevřené ploše pole omezeným počtem dozorců. Na začátku května 1901 se k otázce
použití vězňů v zemědělství vyjádřilo také ministerstvo práva: „Es ist unthunlich den
Sträflingsstand für die kurze Zeit der Feldarbeiten zu vermehren oder der Landwirzschaf
ein Vorrecht von den Bauuternehmern zu erwähren, weil den Sträflingsstand eines
Gefangenhauses nich von dem verfügbaren Erlagstaume sondern von den bestehenden
Einlieferungsvorschriften abhängt und die Sträflinge nach Vorschrifte des Strafgesetzes
nicht nur während der zu Aussenarbeiten günstigen Zeit sondern unausgesetzt des gange
Jahr hindurch zu Beschäftigen sind. Was die Arbeitsgattung anbelangt, so sollen Sträflinge
[...] zu folgende Arbeiten entsendet werden [...]: Wetterschäden, Brandschäden,
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Verneuerungen u. S. w.“227 Totéž ministerstvo se k otázce používání vězňů vyjádřilo
i později téhož roku, kdy v červenci zdůrazňovalo obtížnost hlídání vězňů při
zemědělských pracích, pročež doporučilo k takovým činnostem používat pouze spolehlivé
vězně.228 Přes všechna rizika však vězni na tyto práce nasazováni byli.
Jestliže je jednou z obvykle zmiňovaných prací vězňů jejich nasazení v zemědělství, pak
nejčastěji se objevující prací je bezpochyby lepení sáčků. Ve věznici byla zřízena sáčkárna
vyrábějící zboží pro uherskohradišťskou papírnickou firmu J. Šubert, která odebírala
všechnu výrobní kapacitu věznice. Proto také v roce 1928 správa věznice musela
odmítnout nabídku firmy Papirografie.229 Třebaže práce na lepení sáčků nebyla nijak
náročná ani výdělečná, byla pro věznice výhodná především v tom ohledu, že jednak
nekladla žádné nároky na profesní výcvik a fyzickou zdatnost vězňů, jednak proto, že
mohla být vykonávána bez jakékoli dílenské vybavenosti, přímo na celách a na rozdíl od
jiných prací tak nevylučovala zapojení vězňů umístěných v samovazbách, kteří jinak
z bezpečnostních důvodů mohli být využíváni pouze omezeně. Také proto tuto práci
vykonávali v době 2. světové války vězni německých úřadů, které nebylo pro velké riziko
možné použít při venkovských pracích.
Mnohem lépe lze z archivních materiálů zdokumentovat některé práce, které byly součástí
vnitřní ekonomiky věznice, tedy součást kategorie domácích či ostatních prací. Jedna
z těchto prací byla na vězeňské zahradě, druhá, o níž bude pojednáno, byl chov králíků
zavedený za první světové války.
Zahrada, která byla celá v obezděném areálu věznice, byla zřízena severně od budovy
samovazeb, tzv. hospodářského dvora a jednoho z vycházkových dvorů, vlastně severně od
dnešní zdi věznice v místě dnešního autobusového nádraží.230 Podobně jako v jiných
věznicích sloužila zahrada jednak k zaměstnání vězňů, jednak k „přilepšení“ ekonomice
věznice, která díky zde pěstovaným plodinám ušetřila na nákupu potravin a to především
méně náročných plodin – brambor, kořenové zeleniny. O vedení prací na zahradě vypovídá
zpráva správy věznice prezídiu krajského soudu na popud brněnského prezídia vrchního
zemského soudu; tato zpráva je z 15. října 1924. „Ve zdejší věznici jest dozorce Josef
Müller již 15 roků vedením zahradnictví pověřen. Týž zvelebil naši zahradu, která dříve ani
zahradou nazývána býti nemohlo, neb byly to jen samé příkopy a násypy z rumu při stavbě
227
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této věznice zůstavši. [...] Roční bilance vězeňského zahradnictví [...] vykazuje vždy značný
čistý zisk; tak v roce 1922 – 8.411 Kč 29 hal. a v roce 1923 – 9.396 Kč 08 hal. což jest
z této malé plochy /:104 kroky široká a 75 kroků dlouhá:/ pěkný výtěžek.“231 Zahrada, která
byla připojena k věznici, tedy podle této zprávy byla upravena až kolem roku 1909,
přičemž předtím zůstávala v podobě, jak ji po násypových pracích zanechala stavební
firma.232 Zajímavá je ovšem také osoba dozorce Josefa Müllera, který pocházel ze selské
rodiny a před službou ve věznici byl zahradníkem v cukrovaru. Zpráva jej ostatně pouze
chválí – „Týž jest svědomitý člověk jenž s patřičným rozhledem dovede nejen naříditi
trestancům nezahradníkům /:nádeníkům:/ práce, nýbrž také sám s nimi pracuje.“233
Závěrem této zprávy je ještě zhodnocen přínos zahrady pro samotné hospodářství věznice
a zásobování kuchyně. „Správa věznice jest co se týče zasobování zeleninou k stravování
vězňů úplně soběstačitelná a dovedností dozorce Müllera děje se stravování vězňů zvláště
v létě a na podzim z větší části ze zahrady.“234
Z hlediska ekonomiky a fungování dnešních věznic se mnohé prvky, které byly v první
polovině 20. století jak v oblasti penologie, tak správy a vedení věznice běžné, zdají více či
méně neobvyklé. Zavedení jednoho z těchto neobvyklých prvků si ve věznici v Uherském
Hradišti vyžádaly okolnosti první světové války a především hospodářský nedostatek,
který vyvolávala. Šlo o zavedení chovu králíků ve věznici, který měl umožnit, aby i přes
komplikovanou potravní situaci dostávali vězni maso alespoň tak často, jako dříve.235
OLGP v roce 1916 napsalo: „Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten in der Beschafung der
erforderlichen Verpflegaerfordernisse für die Sträflinge, insbesondere von Fleisch für
kranke Sträflinge verfügt das Justizministerium, dass in jenen Männerstrafanstalten, in
denen die Kaninchenzucht noch nicht eingeführt ist, […] die Kaninchenzucht zum Zwecke
der Verwertung des Fleisches bei der Verpflegung der Sträflinge einzuführen ist.“236 Aby
ve věznicích, kde dosud nebyli v chovu králíků zběhlí, mohli začít s úspěchem chovat
králíky, doporučilo ministerstvo také nákup náležité odborné literatury či předplatné
časopisu Der österreichischer Kaninchenzuchter, které přinášely rady k chovu králíků;
o informace se měly podělit také trestnice Praha, Plzeň a Kartouzy, které v tu dobu již
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králíky úspěšně chovaly, a tytéž měly poskytnout chovná zvířata.237 Ovšem plocha ve
vlastnictví eráru, na níž mohla být kosena tráva na seno pro králíky, nebyla v okolí
dostatečná (třebaže v jiných letech usušenou trávu z náspu kolem justičního areálu soudní
prezídium prodávalo) a bylo nutné najmout pro věznici pole nebo louku. Po jednáních
s městem padla volba na louku „V tenici“ za hranicemi tehdejšího města, kterou si erár od
města pronajal za 100 K ročně od roku 1917.
O rozsahu chovu králíků jasně vypovídají zprávy, které v této věci podávala správa
věznice, což také spolu s výše uvedeným doporučením demonstruje zájem úřadů o drobné
prvky ekonomiky věznice a pečlivost, s níž k nim bylo i v nesnadných válečných letech
přistupováno. Například pokud jde o rok 1917, pak k začátku roku měla věznice 2 samce,
10 samic a 56 mladých králíků. V průběhu roku se narodilo 82 králíků a 56 králíků bylo
poraženo na maso pro nemocné vězně (86, 08 kg masa, výnos chovu dosáhl v roce 1917
tedy 585 K 35 h). Bez zajímavosti není ani počet 37 králíků, kteří pošli. Jakýkoliv plán na
rozšíření chovu však byl limitován množstvím dostupného krmiva, prostor byl zajištěn
novou velkou králikárnou na jaře 1917. 238 V roce 1918 byl přírůstek králíků ještě větší –
130 nových mláďat, ovšem „88 mladých králíků v roce 1918 zahynulo. Příčinu toho jest
hledati v tom, že se pro výkrm králíků při velké drahotě a nedostatku řádného krmiva
muselo použiti různého zrovna po ruce jsoucího krmiva. Částečně lze vinu [...] připsati též
krevnému spříznění, pročež [...] bude použit k připouštění pouze úplně cizokrevný ramlik.
[...] Krmení králiků dělo se odpadky z vězeňské kuchyně a vězeňské zahrady...“
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krmení se však používalo i seno z pronajaté louky i k tomu určená řepa z vězeňské
zahrady. Celkový výnos chovu králíků pak v roce 1918 byl 707, 85 korun. Na stavu králíku
lze také pozorovat změnu v možnostech jejich zaopatření, především kvalitním krmivem,
protože jestli v roce 1919 ještě z 95 nových králíků 55 zahynulo, v roce 1920 to bylo
pouhých 14 ze 120; ostatně k jejich výkrmu bylo k dispozici mnohem více sena i krmné
řepy. Zlepšení poměrů se ale promítlo také v pozvolném útlumu chovu králíků, na což
měla nepochybně vliv také stoupající cena pronájmu louky „V tenici“, která v roce 1922
dosáhla 200 K ročně. Jak již v roce 1920 odtušil ředitel věznice Grgac: „Čistý výnos jest
dosti nepatrný [...] pěstování králíků [by se] u nás, kdyby jsme neměli tak laciné krmivo po
ruce, zajistě nevyplatilo a odporučuje se tedy další chov [...] pouze proto, že se za
nynějších drahotních poměrů tím způsobem dobrá a poměrně laciná strava pro churavé
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a nemocné vězně poskytnouti může.“240 V roce 1923 pak již správa věznice o pronájem
louky neměla zájem – zdá se tedy, že chov králíků by natolik zredukován, že dostačovalo
„množství trávy ze zahrady a z kulojemů.“241
Dozor při práci, její organizování a povinnosti s tím spojené znamenaly nejen příjem pro
věznici, ale také ovlivňovaly výkon práce dozorců. Aby tito byli motivováni k vyššímu
úsilí a pečlivému dozoru nad vězni i při obtížnější situaci (například práce na poli, v dílně,
na dvoře) byly dozorcům, kteří se na práci vězňů podíleli, vypláceny odměny. Například za
práce v roce 1899 byly vyplaceny odměny v součtu 300 korun, z toho 170 K
c. k. oficiálovi Adolfu Altmannovi, který byl žalářníkem (ředitelem věznice), a ostatním
zúčastněným řádným a pomocným dozorcům po 13 K.242 V roce 1928 je zmiňována
návaznost odměn na čistý zisk z vězeňské práce za rok 1927 – 2% z tohoto zisku (asi
250 Kč za venkovské práce, 94 Kč za dílenské) si rozdělili dozorci a úředníci věznice.
Nejvíce dostal vrchní tajemník vězeňské správní služby Josef Marčan (110 Kč), vrchní
kancelářský oficiál František Schmied (60 Kč), ostatní dozorčí pracovníci pak odměny
v řádu desítek nebo jednotek korun, podle druhu práce, již měli na starosti, a zisků z ní.243
Zvláštní situaci pro pracovní nasazení vězňů představovalo také válečné období 2. světové
války, které znamenalo znatelný tlak na množství potřebných pracovních sil v hospodářství
v Protektorátu i v Říši. Tuto potřebu částečně mohli kompenzovat vězni. Práce vězňů
protektorátního soudu přímo ve věznici byla omezována a byla přidělována spíše vězňům
německých úřadů (např. lepení sáčků pro firmu Weinberger z Hodonína v roce 1941244),
práce v dílnách věznice byla také omezována pro nedostatek materiálu i odborných
pracovních sil, naproti tomu byli vězni intenzivněji využíváni při zemědělských pracích.245
V roce 1942 pak byli vězni na zemědělské práce využíváni natolik, že pro velkou poptávku
z venkova „všichni trestanci pracovali při venkovských pracích,“ takže „nebylo možno ani
všem zájemcům vyhověti a to jednak pro nedostatek uvězněných a jindy opět pro
nedostatek dozorčích sil.“246 Využívání vězňů na zemědělské práce bylo intenzivní a běžné
po celou dobu války i v roce 1945, stejně tak, byl-li dostatek materiálu a odborně zdatných
vězňů, práce v dílnách věznice.
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V roce 1944 byli však trestanci poprvé nasazeni na specifickou práci, byli totiž „použiti při
odklizování nevybuchlých bomb a to hlavně ve Zlíně, Hodoníně a v okrese
uherskobrodském.“247 Také byli trestanci využíváni na práce pro německou brannou moc
nebo ve zbrojovkách.248
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4.4. Výuka vězňů
Vedle práce je k činnostem běžného chodu věznice zcela jistě možné připsat také výuku
vězňů, přestože vzhledem k počtu vězňů, kterých se týkala, nezasahovala tak silně celé
společenství ve věznici. Jak už zaznělo ve stati o domácím řádu, povinnost účastnit se
školní výuky byla stanovena pro vězně mladistvé a také pro ty, kdo byli mladší 35 let
a jejichž trest byl kratší 5 měsíců a zároveň neměli základní školní znalosti. Ostatní se pak
mohli výuky účastnit pouze na zvláštní příkaz, pokud bylo i k jejich výuce dostatek
prostor. Samotná výuka se konala společně v jedné místnosti v prvním patře
západovýchodního křídla, právě pod jednou dílnou. Pouze vězni v samovazbě povinní
školní výukou se jí neúčastnili společně s ostatními, naproti tomu měl učitel přístup k nim
do cely a povinnost je nejméně jednou týdně navštívit za účelem výuky.
Podobně jako jiný běžný chod věznice, také vyučování bylo třeba určitým způsobem
vymezit a organizovat. Pro věznici proto byly v roce 1901 vypracovány a schváleny
předpisy týkající se vyučování, ty byly vytvořeny na podkladě předpisů pro vyučování
zaslaných z jiných věznic a byly tak přizpůsobeny podmínkám uherskohradišťské
věznice.249
Za náplň výuky tento řád stanovoval znalosti, které byly určeny pro obecné školy. „Das
Unterricht in der Schule erstreckt sich auf das Lesen, Schreiben, Rechnen, auf die Sprache,
sowie auf die wesentlichen Grundberiffe der Natur- und Erdkunde mit besonderer
Berücksichtigung des Vaterlandes, unter Benützng der hiezu der Gefangenhausschulen zur
Verfügung gestellten Lehr- und Lernmitteln.“250 V podstatě tak vězeňská škola neměla za
svůj účel žádné vyšší vzdělávání vězňů, pouze vyrovnání jejich znalostí se znalostmi, které
měla většina populace mít ze škol. Vzhledem k tomu, že někteří z vězňů pocházeli
z nižších nebo vyloučených sociálních skupin (použijeme-li dnešní terminologii), lze se
domnívat, že u některých z nich mohla být školní povinnost ve věznici první školní
docházkou, kterou absolvovali. Řada vězňů tudíž ani nemusela být gramotných. Jak
ostatně z některých archivních materiálů vysvítá, někteří z rodinných příslušníků vězňů
nezvládali ani svůj podpis.251 Podle III. oddílu předpisů pro vyučování bylo o znalostech
vězňů a tedy i jejich povinnosti účastnit se vyučování rozhodováno na základě zkoušky,
kterou procházeli ihned po nástupu do vězení.252 Tehdy bylo také rozhodnuto o jejich
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zařazení do jedné ze dvou tříd podle jejich zběhlosti ve vyučovaných předmětech.
Pokrokem a dobrým prospěchem při výuce mohli vězni také později postoupit z I. do II.
třídy, ovládali-li bezpečně penzum znalostí pro I. třídu.
Samotná doba výuky a jednotlivé vyučované předměty byly naplánovány podle rozvrhu
hodin v předpisech pro výuku vydaných v roce 1901 následovně:253
Religions-Unterricht
Tage

von 11 bis 12 Uhr V. M.

Anmerkung
In jeden dritten Lehrstunde

Dienstag

haben die weiblichen in den

für

vorausgegangenen zwei

katholische

Lehrstunden die mänlichen

Sträflinge

Freitag

Sträflinge dem Unterricht
beizuwohnen.

Elementar-Unterricht
I. Classe
Tage
Montag

II. Classe

von 1 bis 2 Uhr N.

von 1 bis 2 Uhr N.

von 2 bis 3 Uhr N.

M.

M.

M.

Lesen + Rechnen

Dienstag

Lesen + Rechnen

Mitwoch

Rechnen

Donnerstag

Schreiben - Lesen

Freitag
Samstag

Schreibübung
Lesen – Geographie,
Naturgeschichte
Lesen, Rechnen

Rechnen

Tento rozvrh hodin, ač pro použití ve věznici v Uherském Hradišti schválen, však očividně
byl pouze pravidlem, které nebylo přesně dodržováno, protože dle jednotlivých výročních
výkazů lze sledovat, že vyučování se konalo většinou podle zcela jiného vzorce a to pouze
dvakrát týdně. Ve výkazu za rok 1901 tak stojí: „Der Schul-Uneterricht wurde vom
1. April bis Ende Dezember an jedem Mittwoch und Sonntag abgehalten und es wurden in
dieser Richtung ganz zufriedenstellende Resultate erzielt.“254 Naproti tomu v roce 1907 se
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vyučování konalo ve čtvrtky a neděle, stejně tak v roce 1915. Zdá se tedy, že tento rozvrh
byl časově naddimenzován podle větších věznic, na základě jejichž předpisů byly
koncipovány předpisy uherskohradišťské.255 I tyto omezené rozvrhy výuky však platily pro
vězně krajského soudu, protože ve věznici okresního soudu se vyučování, vzhledem ke
krátkým trestům zdejších vězňů často nekonalo vůbec.256
V době výuky pak učitel spolu s jedním dozorcem měli na starosti také dozor nad vězni,
jejichž poslušnost, dodržování klidu a pozornost při vyučování byla vynucována předpisy
pro vyučování hrozbou disciplinárních trestů či zostření výkonu trestu. Avšak neustále byla
zdůrazňována motivace výuky ve vězení, jíž nebylo trestání (třebaže to tak někteří z vězňů
mohli vnímat). „Da der Unterricht in der Gefangenhausschule den Sträflingen nach ihrer
Zurückversetzung in die Freiheit von Nutzen sein soll,“257 právě proto měla být výuka
zaměřena především na reálie a praktické použití poznatků. Aby bylo vězňům umožněno
učit se i mimo jim určené dny výuky a také ve svátky a neděle, měl učitel povinnost
zadávat jim úkoly, především cvičení v psaní a počtech.258 Na rozdíl od běžných škol,
které vykazují prospěch svých žáků dvakrát do roka, podával vězeňský učitel výkaz
o výuce prezidentu krajského soudu každý měsíc a hodnotil v něm chování, píli a pokrok
svých vězeňských žáků (Sträflingsschülern).259 Spolu s tím také podával zprávu po
skončení dané vyučovací periody, která byla vázána na rozvržení školního roku na
obecných školách včetně prázdnin.260
Vedle přímé výuky učitelem měla věznice také knihovnu, která byla určena pro vězně –
spolu se soukromými knihami, které jim po žádosti a povolení mohly být poslány, byla
využívána především vyšetřovanci, jež měli, na rozdíl od trestanců, podstatně více volného
času. Žádosti o možnost dostat knihy ke čtení ve volném čase vězni v době RakouskoUherska předkládali Strafvollzugskomission, která je také schvalovala.261 Trestanci za
první republiky si výjimečně mohli také nechat zasílat odborné knihy či časopisy, pokud to
na základě jejich dobrého chování schválil ředitel věznice. Zřízení čítárny v prostorách
věznice, které Prezídium m. sl. vrchního zemského soudu navrhovalo v roce 1920, označil
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ředitel věznice Grgac za „zbytečné a neúčelné, jelikož inkvisiti do ní samozřejmě choditi
nemohou a trestanci knihy, které dle přání od vězeňského učitele odebírají v prázdných
chvílích v obývací vězeňské světnici čísti mohou.“262
Podle zákona z roku 1872 také ….jedem Sträflinge der Einzelhaft die zur religiösen und
moralischen Erbauung und zur geistigen Beschäftigung nöthigen Behelfe zu verschaffen
sind, damit er dieselben in der arbeits freien Zeit benützen kann.“263 Vězeňská knihovna
byla spravována učitelem a také doplňována na základě jeho návrhů (bylo-li nutné knihy
kupovat, často však byl přírůstek v jejím fondu díky daru některé z institucí). O různých
cestách obstarávání knih svědčí například objednávka knih u k. k. Schulbücherverlag
in Wien, k výuce vězňů byly do knihovny objednány učebnice biblického dějepisu
a čítanky pro obecné a měšťanské školy.264 Nato jim byly tyto objednané čítanky
poukázány s přípisem gratis. Bez zajímavosti není ani počet objednaných kusů – u druhého
dílu čtyřdílné čítanky pro obecné školy to bylo 50 kusů, u jiných dílů méně podle stavu
knih v knihovně, ale i například u čítanky pro měšťanské školy zněla objednávka na
30 kusů.265
Výkaz o stavu knihovny byl podáván na prezídium Vrchního zemského soudu také
každoročně spolu s výkazy o práci a vyučování vězňů. V roce 1901 měla knihovna
178 německých a 201 českých knih266 a v roce 1915 potom 203 německých a 386 českých
knih, které byly vězni často využívány.267 Zajímavá situace z hlediska vězeňské knihovny
nastala po roce 1918, také v souvislosti s národnostní situací v Uherském Hradišti a obecně
uherskohradišťském kraji – třebaže v roce 1880 bylo přímo ve městě při sčítání pouze
48 % obyvatel s českou obcovací řečí, v roce 1899 bylo Čechů pak 70 %, podle sčítání
v roce 1921 bylo české národnosti téměř 90% obyvatel města.268 Venkov pak byl přirozeně
ještě více český než město. S tím souvisel také nepoměr mezi množstvím česky a německy
čtoucích vězňů a českých a německých knih. Tento problém byl jednak postupně řešen
přirozeným opotřebováváním knih a jejich následným nahrazováním převážně česky
vydanými díly, jednak jejich cíleným převedením do jiných věznic. Ve zprávě z roku 1921
správa věznice psala: „…ve zdejší věznici uvězněno vězňů 95 % národnosti české,
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2 % národnosti německé a 3 % národnosti slovenské. Jelikož zdejší knihovna má téměř
500 svazků různých zábavních knih německých, které vesměs bývalé zdejší německé
gymnásium darovalo […], činí se návrh by aspoň 2/3 těchto knih odvedeno bylo některé
věznici, kde národnosť německá převládá.“269 Problém byl v reakci na to v roce 1922 řešen
na zemské úrovni, kdy brněnské prezídium psalo: „Podle výnosu ministerstva
spravedlnosti […] jsou vězeňské knihovny krajských soudů v Novém Jičíně a Uherském
Hradišti značně dotovány německými knihami, ač toho stav vězňů německé národnosti
nevyžaduje.“270 Knihy, které byly ve věznici nepotřebné, měly být dle možností poukázány
věznicím v Brně a Olomouci. Přesto však ještě v září 1926 pak správa věznice žádá
prezídium Krajského soudu o peníze na nákup knih s tímto dodatkem: „Ve vězeňské
knihovně nalézá se dnešního dne 283 knih českých a 119 knih německých. Počet českých
knih, […], pro stav vězňů nestačí.“271
Správa věznice v Uherském Hradišti se snažila opatřovat knihy ze všech přístupných
zdrojů, jak již zmíněným přímým nákupem, který byl ovšem limitován dostupnými
finančními prostředky, tak také dary (například již dříve uvedeným darem bývalého
německého gymnázia v Uherském Hradišti) či přímou žádostí o darování knih věznici od jí
podřízených okresních věznic. Tak byla knihovně převedena například část knih z věznice
v Napajedlích272 či Vizovicích.273
Zajímavým dokladem, jakou péči a starost věnoval vězeňský učitel Richard Starnovský
vězeňské knihovně, je jeho zpráva o stavu knihovny a zdůvodnění nákupu knih v celkové
hodnotě asi 1500 korun z roku 1923. Podle něj byla knihovna, když ji přebíral, ve velmi
bídném stavu a obsahovala pouze knihy starých nebo neznámých autorů, případně
překlady cizích děl. Řadu knih musel ihned vyřadit „Jednak pro opotřebování, jednak pro
zlomyslné poškození a též pro nevhodnost obsahu;“274 kritizoval však i kvalitu knih, které
ponechal. Nejvíc však podle Starnovského věznici chyběla odborná literatura, kterou také
někteří vězni požadovali. „Jsou mezi vězni i lidé intelligentní, kteří mají přehled literatury,
a žádají tu něco z oboru technologie, tam zase z oboru národohospodářského, neb
rationálního hospodářství atd. a toho všeho naše knihovna postrádá.“275 Zároveň navrhuje
zakoupit knihy také pro okresní věznice, u kterých navrhuje jakousi putovní knihovnu, kdy
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by každá věznice měla odlišnou kolekci knih a ty mezi nimi výměnou kolovaly. Prezídium
krajského soudu Starnovského návrhy odsouhlasilo, z archivních materiálů však není jasné,
zda tak učinilo i brněnské prezídium.
Otázka dostupnosti knih a literatury vězňům nabyla na větší důležitosti pro správu věznice
v okamžiku, kdy ve věznici byli vězni političtí, kteří podléhali odlišnému, v mnohém
mírnějšímu, zacházení a předpisům, ať už se týká literatury, oblečení, jídla nebo například
práce.276 Nebezpečí takových vězňů, a důvod zvýšené pozornosti spočívaly především
v riziku ovlivnění ostatních vězňů jejich názory. Jedním takovým vězněm byl
v uherskohradišťské věznici za první republiky komunista Jan Prachař, kterému byla
schválena jeho vlastní žádost, aby nebyl odeslán do trestnice v Plzni, ale aby mohl uložený
trest odpykat v samovazbě v Uherském Hradišti. V žádosti si také vymínil možnost být
každý týden navštěvován příbuznými a nechat si od nich přinášet knihy a noviny. Avšak
poté, co jednomu z dozorců (jako vězeň v samovazbě se s jinými vězni nestýkal) půjčil
politický tisk, byly noviny jemu přinášené kontrolovány a mohl dostat pouze nepolitickou
literaturu.277 Zpráva o tomto vězni reagovala na pokyn z brněnského prezídia Vrchního
zemského soudu zaslaný podle výnosu ministerstva spravedlnosti, vše na přelomu dubna
a května 1925. „…v některých trestnicích a věznicích je provozována komunistická
propaganda. Zatčení komunisté využijí prý mnohdy dobu svého uvěznění k tomu, aby
doplnili své všeobecné vědomosti a prohloubili své znalosti komunismu. [...] věnují prý se
studiu spisů národohospodářských, specielně pak spisů Marxových...“278 Podle zprávy
prezídia tak političtí vězni spíše rozšiřují své politické vzdělání a upevňují svůj názor,
takže „po odpykání trestu stávají se z nich vybraní agitátoři, pracovníci a znalci
komunismu.“279 Nadto ministerstvo také upozorňovalo na nebezpečí propagace ze strany
politických vězňů mezi spoluvězni. Jak vyplývá také ze zprávy z Uherského Hradiště,
riziko propagandy nebylo eliminováno ani umístěním politického vězně do samovazby.
Příchod války ovlivnil však také výuku ve věznici. Nejenom že byla vyřazena část knih ve
vězeňské knihovně, ale omezeno bylo i samotné vyučování vězňů. V roce 1942 pak
„školní místnost byla upravena pro ubytování vězňů, jelikož […] dosavadní ubikace
[omezené požadavky německých úřadů] nestačily pojmouti vězně z uprázdněných cel. […]
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Jakmile jen okolnosti budou trochu příznivé pro znovu zavedení vyučování pro vězně, podá
správa patřičné návrhy.“280 Správa věznice tedy i v době Protektorátu viděla ve výuce
(teoretické i praktické) jeden ze základních prvků vězeňského provozu, který má
vychovávat vězně a připravovat je na opuštění vězení ve snaze o eliminaci jejich recidivy.
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4.5. Protektorát
I když bylo v této práci již několikrát zmíněno, že mezi obdobími první republiky, druhé
republiky a protektorátu vedla výrazná linie kontinuity v správě a řízení věznice, jde
o dobu přinejmenším politicky a na celostátní úrovni se vymykající jiným. Je tedy třeba
postihnout jeden ze zásadních faktorů vlivu na věznici protektorátního krajského soudu,
totiž postupné zmenšování jí užívaného prostoru ve prospěch říšskoněmeckých úřadů
(zvláště tajné státní policie a úředního soudu), které bylo navíc komplikováno nárůstem
počtu vězňů, pro něž byla mnohdy překračována kapacita, na kterou byla budova věznice
projektována. Na podzim 1939 ještě nebyly v prostorách věznice vyčleněny žádné zvláštní
místnosti pro německé úřady nebo soudy. Ve zprávě prezídiu krajského soudu správa
věznice píše: „Vězni německých soudů neb jiných říšských bezpečnostních úřadů jsou
umisťování podle potřeby ve volných kobkách, pokud možno odděleně od vězňů soudů
Protektorátu. Střežení jest prováděno výhradně dozorčím personálem věznice.“ 281 Ani
v březnu 1940 nebyli žádní vězni německých soudů či úřadů v Protektorátu vězněni
v uherskohradišťské věznici ani ve vyšetřovací, ani v trestní vazbě,282 ovšem podle zprávy
z 6. května 1940 bylo do věznice od 15. března 1939 do 31. března 1940 dodáno 566 osob
do vazby pro Gestapo,283 ale ani pro tuto organizaci, ani pro německou ochrannou policii
a jejich vězně nebyly ještě vyhrazeny žádné zvláštní prostory,284 pouze Gestapo
od 3. června 1940 využívalo „místnosti č. 30 /:hovorna:/ v přízemí věznice o plošné
výměře 11 m2…“285 Ovšem bylo plánováno předání dalších dvou místností, ke kterému
došlo 15. června téhož roku, kdy „německá tajná státní policie převzala […] pro svou
potřebu […] celé samovazební oddělení a část oddělení společné vazby v II. poschodí
vězeňské budovy. Zároveň převzala všechny mužské politické vězně. […] Střežení mužských
politických vězňů provádí tajná státní policie svými strážními orgány.“286
V průběhu trvání Protektorátu Čechy a Morava se však plocha, kterou v budově krajského
soudu v Uherském Hradišti říšskoněmecké úřady užívaly, měnila dle potřeb a požadavků
německých úřadů, jak o tom informují pravidelné čtvrtletní výkazy uložené ve fondu C 48.
Celková plocha všech místností v budově věznice byla 2694,78 m2. Z nich bylo od
16. března 1939 v užívání německými úřady 576,15 m2, ovšem nejméně poskytnutých
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prostor bylo po krátkou dobu v prosinci 1939 (456, 83 m2), k jejichž navýšení došlo záhy
poté.287 Od 1. července 1940 se pak plocha místností užívaných říšskoněmeckými orgány
(Geheime Staatspolizei, Grenzpolizeikomissariat Zlin, Aussendienststelle Ung. Hradisch)
dočasně stabilizovala na 860, 73 m2, což představovalo „57 vězeňských kobek, 2 strážnice,
1 místnost pro výslechy.“288 Tyto prostory byly od 1. dubna 1941 rozšířeny o 10 cel
a 1 strážnici,289 v těchto místnostech jen za 2. čtvrtletí 1941 bylo podle vyúčtování české
správy věznice, která dodávala jídlo také pro vězně německých úřadů 10 541 stravovacích
dnů.290 V listopadu 1941 bylo dále k užívání německým úřadům předáno celé levé křídlo
prvního poschodí věznice, což vedlo k částečnému přeplnění oddělení, jehož prostory takto
byly omezeny.291
Dne 31. března 1941 přesídlil do prostor justičního areálu v Uherském Hradišti také
německý úřední soud, do té doby umístěný v Hodoníně.292 Ten používal asi 480 m2 prostor
v budově krajského soudu.293 Od roku 1942 pak prostory německých úřadů zaujímaly
„1 služ. byt pro úřed. soud, 73 vězeňských kobek, 3 strážnice, 1 místnost pro výslechy,
13 místností úředního soudu,“294 což se v roce 1943 zvýšilo na 85 cel a 6 strážnic.295 Je
třeba připomenout, že sice německé úřady užívaly necelé 2/3 plochy věznice, ale protože
v této ploše nebyly žádné hospodářské prostory, tak česká správa měla od roku 1943
k dispozici pouze 12 cel na mužském oddělení a 3 cely na ženském, zbytek jejích prostor
představovaly hospodářské místnosti, sklady, dílny, kuchyně atd., které nebylo možné
z hlediska jejich architektury, vybavení a z hlediska bezpečnostního používat pro
věznění.296
Celkovou situaci ve věznici v době Protektorátu lze charakterizovat slovy z výroční zprávy
za rok 1941, při jejímž psaní správce věznice nemohl vědět, že se situace ještě zhorší: „Za
tohoto stavu [omezování prostor české věznice ve prospěch německých úřadů] jsou ovšem
cely přeplněny a kázeň uvolněna a jest proto dbáti, aby dozorčí personál zvýšenou
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pozorností a pílí tyto nedostatky hleděl naplnit.“297 Na prostorové nedostatky a požadavky
německých úřadů si správa věznice však neúspěšně stěžovala po celou dobu války.
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5. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Název kapitoly svým způsobem vůbec nereflektuje realitu věznice a pohled na ni zvenčí.
Jak již bylo naznačeno v první kapitole této práce, vnějším světem je vnímáno všechno, co
se týká věznic, vězňů a vězeňství, jako nestandardní a mimořádné. I to, co bylo regulováno
domácím řádem a nijak se tomuto předpisu nevymykalo, bylo odtrženo od vnější reality –
už tím, že vše bylo dáno předem, dny se navzájem velmi podobaly a prostor pro náhody
byl omezen na minimum. Proto je-li v názvu této kapitoly slovo „mimořádné“, jsou jeho
vztažným bodem především ustanovení domácího řádu a běžné fungování uzavřeného
vnitřního světa věznic.
V této kapitole budou pojednány některé mimořádné události v životě věznice, které se
vztahují právě k porušení domácího řádu – totiž některé z případů, které spadaly pod
disciplinární řízení, ať už šlo o útěk či pokus o něj, nebo jiné nedovolené aktivity jako
komunikace s vnějším světem, stížnosti vězňů na porušení služebních předpisů a zásad ze
strany dozorců. Nejčastějším excesem z těchto jmenovaných byl, i přes novou a relativně
dobře zabezpečenou budovu věznice, útěk, většinou některého z trestanců, kteří k tomu
měli podstatně více příležitostí než vyšetřovanci.
Počet záznamů k takovým porušením řádu je v jednotlivých letech různý, přičemž je to
dáno jednak počtem jednotlivých pokusů, ale také skartací části staršího materiálu. Obecně
nejlépe dochované materiály k disciplinárním řízením pocházejí z období první republiky,
kde se často nacházejí vedle zprávy o události také jednotlivé protokoly s výslechy
účastníků a svědků, ale i nálezy disciplinárních komisí s tresty uloženými vězňům či
zaměstnancům věznice.
Jestliže ostatní materiály z vězeňské agendy vypovídají o dění ve věznici především
z pohledu oficiálních předpisů a popisovaly tedy ideální stav, výpovědi v rámci
disciplinárních řízení naproti tomu vypovídají často o odchylkách reálné praxe výkonu
trestu a ostrahy od předpisů. Tak jako předpisy jsou zkreslené směrem k ideálu, pak také
události popisované při disciplinárních řízeních jsou zkresleny negativně, protože se
zabývají pouze okamžiky, kdy selhal dozorčí systém ve věznici nebo vězni porušili domácí
řád či jiné předpisy. Přesto však ve svém srovnání dodávají obě tyto strany dějinám
věznice lidský a reálný rozměr.
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5.1. Útěky
První skupinou porušení domácího řádu, jíž se tato práce zabývá, je jedna z těch, které byly
pravděpodobně méně časté než jiné, zato v archivních materiálech proporcionálně
převládají; snad protože na základě metodiky vyřazování spisů byly méně závažné případy
porušení řádu skartovány. Pro tuto domněnku mluví také údaje z publikace Vězeňství
v Československé republice, podle níž bylo v roce 1928 ve věznici v Uherském Hradišti
disciplinárně trestáno 54 vězňů, pouze čtyři z nich více než jedenkrát. Z těchto trestů bylo
40 postů, 9 odnětí vedlejších požitků, 7 kárných samovazeb; ostatní disciplinární tresty
byly využity v méně než pěti případech. Z těchto 54 trestaných vězňů byli pouze dva, kteří
uprchli – jeden z nich z věznice, druhý z práce mimo věznici – a byli opět dopadeni.298
Pouze jeden z těchto útěků v roce 1928 lze dokumentovat na základě dochovaných
archivních materiálů.
Prvním útěkem z nové věznice zachovaným v archivních materiálech uherskohradišťského
krajského soudu je událost, která se stala 18. července 1900 v noci, kdy z cely č. 85 uprchli
inkvisiti Johann (Jan) Vrba, Fridolin Prochazka a Josef Hanečka. To se jim podařilo skrze
přeřezanou tyč mříže a díky svázaným kusům rozřezané deky. Ze dvora se přes střechu
budovy porotního soudu dostali do budovy krajského soudu, odkud oknem toalet na ulici.
Čtvrtý vězeň, který byl s uprchlíky na cele, Filipp Schaffer neuprchl, ten také vypověděl,
že „Vrba und Procházka haben nämlich in Mürau längere Strafen abgebüßt,“299 snad
proto také byli uprchlíci už v prvotní zprávě označeni za nebezpečné.
Již ráno druhého dne ohlásila krajskému soudu v Uherském Hradišti manželka jednoho
z uprchlíků, Barbora Vrbová ze Starého Města, že se setkala se svým mužem. „Minulé
noci ve ¾ na 12 přišel ke mně domů [Vrba], pravil, že uprchl z trestnice, rozloučil se se
mnou a s dětmi a pravil, že si sáhne na život a odešel za malou chvíli…“300 Podobné
svědectví připojila také Vrbova matka, která také údajně viděla 1 nebo 2 muže, se kterými
poté Vrba odešel.301 Dozorce vězňů Josef Müller, který měl v době útěku službu na stráži,
udával, že nezaslechl nic podezřelého a ničeho si nepovšiml, podobně jako dozorce Kryška
sloužící před ním do půlnoci. Ten neslyšel nic podezřelého ani tehdy, když procházel
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kolem inkriminované cely.302 Dozorce Müllera na útěk vězňů upozornil až Schaffer
bušením na dveře, popsal další události, když zjistil, co se stalo: „Ihned jsem otevřel dvéře
a našel jsem v té celle jediného Schaffra. Ihned jsem na něho udeřil: proč jste spíše
nezavolal? Či teprve nyní utekli? On mi říkal: já nevím o ničem, já jsem spal. […] na
jednom okně byla mříž dole přeříznuta.“303 Ráno pak byl na dvoře věznice nalezen nůž,
kterým vězni při svém útěku pracovali.
Nejdůležitější informace přinesl až návrat Jana Vrby, který se ve věznici přihlásil
20. července 1900 a přesně popsal, jakým způsobem se jim podařilo z věznice utéct. Výše
zmíněný nůž získali od bývalého vězně Holomka, kterému jej Hanečka sebral a poté, co se
s Vrbou a Procházkou dohodli na útěku, tak jej upravili jako pilku: „Hned po shodnutí se
o útěku sebral Hanečka na dvoře kámen a o ten kamen sbrousil velké želízko svého nože
[…] Pak ulomil […] dvě malé želízka a pomocí jich do dřeva zadělaných vysekávali ve
velkém želízku nože zuby, až byla pilka z nože hotova.“304 Že Schaffer nebyl do útěku nijak
zapojen, dosvědčil i Vrba, podle něhož celou všechnu práci museli skrývat také před
Schafferem. Řezání jim trvalo čtyři dny, po které si nikdo ničeho nevšiml, přesto ale,
pokud měli obavu z prohlídky, zamazávali řez na mříži chlebem.305
Na útěku Vrby, Hanečky a Procházky je zvláštní především dlouhá doba, kterou jim útěk
trval, protože, když se dostali do prvního patra soudní budovy, chtěli vylézt oknem toalety,
které nemělo mříže, ven. Vrba vypovídal: „… já první měl jsem se pouštěti dolu. Učinil
jsem tak, avšak provaz se mnou se přetrhl, spadl jsem na zem a zůstal bez vědomí asi 5 m
[minut] ležet. Když jsem se probral, prosili mne svrchu soudruzi, abych je neopouštěl.
Já jsem tedy pospíšil do St. Města; na svém dvoře sebral jsem svůj provaz na věšení
prádla, pospíšil s ním zpět, hodil ho oknem vzhůru a tak umožnil jsem Procházkovi
a Hanečkovi útěk.“306 Hanečka s Procházkou podle Vrby nejprve šli s ním do Starého
Města, aby se rozloučil s rodinou. Když s nimi poté nechtěl pokračovat do Rakous, odešli
a on zůstal v okolí, dokud se na domluvu své ženy 20. července dopoledne nepřihlásil.307
Jedním z faktorů, které napomohly trojici vězňů k útěku, byla kvalita mříží, kterou za
nevalnou označil ve své výpovědi například dozorce Josef Müller, který popsal, že jsou
„měkké jako z olova, tak že při řezání jich ničeho na chodbu slyšeti nelze.“308 Podobně
302

MZA, fond C 48, II. manipulace, karton 24, folio 92v.
Tamtéž, folio 80v.
304
Tamtéž, folio 106v.
305
Tamtéž, folio 106v.
306
Tamtéž, folio 107r. Vzhledem k tomu, že Vrbova matka vypověděla, že bydlí při cestě směrem na
Huštěnovice, šlo i vzdušnou čarou o neméně 1–1,5 kilometru vzdálené místo.
307
Tamtéž, folio 107.
308
Tamtéž, folio 81r.
303

70

mluvil také posudek zámečnického mistra Aloise Homy, který jednak souhlasil s tím, že
při útěku byl použitý nalezený upravený zavírací nůž se třemi čepelemi, z nichž jedna byla
použita k řezání a další dvě k výrobě zubů. Mříže popsal, že jsou „z velmi měkkého železa
kovařského (Schmiedeeisen) které se velmi snadno propiluje,“309 a dobu pilování odhadl
při nutné opatrnosti na čtyři dny. Přestože nebo možná protože se tento problém projevil už
brzy po otevření nové věznice, nebyl nijak výrazně uspokojeně vyřešen, protože snadno
přepilované mříže se ve věznici v Uherském Hradišti objevovaly i v dalších desetiletích.
Neopominutelnou dohru měl tento útěk také pro vedení věznice. Při vyšetřování jakým
způsobem mohli vězni utéct, i když jim jejich přípravy i průběh útěku zabraly tak dlouhou
dobu, vystoupily nesrovnalosti mezi předpisy a zavedenou praxí ve věznici v Uherském
Hradišti. Jako zanedbání přípravy dozorců působí už výpověď Josefa Müllera
z 23. 7. 1900: „Poučení o službě totiž vyučování jak máme službu konati ze dne
12./10. 1891 – platné pro tento krajský soud mě známo není. Já neznám jeho obsah.
Německy číst dobře neumím a dosud jsem si tuto instrukci nepřečetl…“310 Pokud to byla
pravda (přičemž žalářník Altmann tvrdil, že poučeni byli), bylo sotva možné odůvodnit to
tím, že Müller, podobně jako Kryška působili ve věznici teprve od dubna či května roku
1898.311
Také bylo vůči žalářníkovi Adolfu Altmannovi zahájeno disciplinární řízení, které jej
uznalo vinným ze zanedbání dozoru, když bylo trojici vězňů umožněno uniknout
způsobem výše uvedeným. Explicitně je pak jmenována také zdlouhavost útěku, v jehož
průběhu dokonce stačil doběhnout Vrba domů do Starého Města pro lano, a při jehož
přípravě čtyři dny pilovali mříž, aniž by byla odhalena jejich práce nebo řezy na mřížích.
V protokolu disciplinární komise stojí: „Daraus läst sich folgern, dass, wenn der
Beschuldigte während dieser Zeit die Zelle nur ein einziges mal nach Vorschrift des
§. 17 des Dienstunterrichtes für Ung: Hradisch untersucht hätte, die Fluchtversuche der
erwähnten Inquisiten […] rechtzeitig entdeckt und die Flucht verhindert worden wäre.“312
Podle disciplinární komise Altmann své povinnosti porušil také tím, že noční vizitace
konal pouze výjimečně a to u nebezpečných vězňů a těch, u nichž byla důvodná obava
z pokusu o útěk,313 a že svěřil noční dozorčí službu prozatímním dozorcům s malými
zkušenostmi a nedostatečně poučené v předpisech pro jejich službu.314 Ve všech těchto
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bodech byla uznána Altmannova vina a byl mu udělen disciplinární trest - srážka 50 korun
z platu.315
Z hlediska zkoumání útěků z věznice v Uherském Hradišti je jedním z nejzajímavějších
rok 1919, k němuž jsou v archivních materiálech zachovány záznamy z disciplinárních
řízení pěti útěků a čtyř pokusů o ně; nadto některé z útěků i pokusů o ně byly hromadné.
První z nich, a svými důsledky nejzajímavější, se odehrál 13. ledna 1919 a je zařazen jako
Praes. 221/16/19. Týká se útěku inkvisitů Ludvíka Zajíce (ve věznici pro poškozování
cizího majetku), Karla Daniela (těžké ublížení na těle), Františka Jurčeky (veřejné násilí),
Josefa Komoně, Josefa Petruchy, Martina Dudy (drancování), Eduarda Vlčnovského
(krádež) a Klementa Kunovjánka (krádež). „Správa věznice předkládá oznámení, že dnes
kolem ½4té hodiny ráno inkvisiti […] po přepilování okenní mříže z vězeňské místnosti
čís. 44 uprchli. Noční hlídku toho času měl výpomocný dozorce Laga Josef.“316 Podle
běžných předpisů pro noční službu, které byly zavedeny ve věznici v Uherském Hradišti
v roce 1914, měli být ve službě pro celou věznici 4 dozorci, z nichž jeden měl patrolovat
a ostatní být ve strážní místnosti.317 Od 19 do 21 hodin tak sloužil Jan Štěrba,
od 21 do první hodiny ranní František Chrástek a od jedné do čtyř hodin ráno Laga. Na
strážnici byl přítomen ještě Jan Ruman.318 V důsledku nepokojů, které byly způsobeny
nelepšící se ekonomickou a životní situací obyvatelstva po skončení války a které zasáhly
již záhy po říjnu 1918 také uherskohradišťský soudní kraj319 a jejichž aktéři z okolí byli
uvězněni mimo jiné ve věznici v Uherském Hradišti, požádala správa věznice (odvolávaje
se především na nepokoje v Uherském Ostrohu a Kunovicích320) 11. listopadu 1918
vojenské velitelství v Uherském Hradišti o přidělení ozbrojené vojenské stráže, aby byla
zajištěna bezpečnost a ostraha věznice, „anoť není nepravděpodobno, že by tlupa
zbouřenců mohla se pokusiti o vniknutí do zdejší věznice a kamarády své i jiné vězně
nebezpečné vypustiti.“321 Proto také v okamžiku, kdy byl dozorce Laga jediným inkvisitou
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z cely 44,322 který neuprchl, zvonkem upozorněn na útěk osmičlenné skupiny, probudil
tento dozorce vojenskou stráž, která byla ve věznici také přítomná a která „ihned obešla
ohradní zeď kolem krajské budovy, pak se odebrala do dvora krajské budovy s této pak na
přízemní chodbu okresního soudu. Při schodišti do prvního patra zpozorovala tato stráž, že
se 3 muži oknem ven dobývají. Jelikož uprchlíci na opětovné zavolání ‚stůj‘ od jejich
jednání neupustili, vystřelila tato stráž několikrát po prchajících,…“323 Vojáci při tomto
zákroku zasáhli dva vězně, Vlčnovský byl na místě mrtev, Kunovjánek zraněn, ovšem
ostatní uprchli.
Podle výpovědi dozorce Lagy, měl před ním službu ve věznici vojín Chrástek, který ve
věznici sloužil už druhý měsíc a pro nedostatek řádných dozorců byl zaučen a zařazen do
dozorčí služby. Což potvrdil i naddozorce Kroupa, který prováděl noční vizitu a také
potvrdil, že v době jeho návštěvy ve věznici si ničeho podezřelého nevšiml.324 Chrástek
před koncem své služby, až po Kroupově vizitě, zaslechl v prostoru samovazeb pískání,
o kterém Lagovi řekl, když se kolem jedné hodiny ráno střídali na hlídce. Dozorce však při
procházení věznicí nezpozoroval nic znepokojivého, až kolem třetí hodiny: „…slyšel jsem
zvonit, totiž třikrát krátce, což je signál z kanceláře. Já utíkal tedy na strážnici, kdež mi
otevřel vojenský dozorce Ruman. Já se tázal, zdali zvonil a on pravil, že né. Já tedy utíkal
nazpět do prvého poschodí […] a tu bylo klepáno na dvéře komůrky č. 44 a krátké
zazvonění.“325 Jediným vězněm z cely č. 44, který neuprchl, byl Maďar Otto Mohapt, který
neuměl česky ani německy, nemohl tedy vypovědět nic o domluvách uprchlíků, přesto
popsal, že už od soboty na pilování mříží pracovali dva vězni „kapesním nožem, na němž
dříve udělali jakýmsi železem zuby,“326 mříž vypáčili a na svázané plachtě. „Já myslel že
oni jen z hlůposti tím nožíkem pilují a proto jsem nic neoznámil. Potom […] už nemohl
jsem jít ke dveřím a zvonit protože 2 stáli u dveří.“327 Přivolat dozorce podle své výpovědi
mohl až v okamžiku, kdy utíkal Kunovjánek, který byl poslední. Dozorce Laga dále
vypověděl, že podle Mohapta zmíněný nůž získal Petrucha od jednoho Rusa. Protože
s vojáky šel na obhlídku justičního areálu vojín Štěrba, taktéž zaučený pro službu dozorce
ve věznici, nemohl Laga dále o hledání uprchlíků prozradit více, než že předtím, než se
vojáci vrátili na strážnici, zaslechl tři výstřely, k čemuž dodal: „Na to jsem se sebral a šel
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ke sluhovi Holčapkovi a s ním a sněkterými vojáky ze strážnice prohlédli jsme budovu
krajského soudu a také dvůr a našli jsme pod oknem na prvním dvoře cikána zabitého […]
a poznal jsem, že je to cikán Vlčnovský. Už nedýchal…“328
Samotné události související se střelbou popisují například zmíněný soudní sluha a také
přítomný vojín Štěrba. Po obhlídce okolí areálu, kdy došli až na východní stranu směrem
k vile architekta Feye se hlídka vrátila pro soudního sluhu Holčapka, který s nimi vyrazil
prohledat budovu krajského soudu. Na západní straně v chodbě berního úřadu se nic
nedělo; když procházeli přízemím směrem k místnostem okresního soudu na východní
straně, popsal Štěrba: „Já jsem v tom zpozoroval, že někdo skáče z okna prvního patra
dolu. Na to já jsem šel na schody směrem k tomu oknu a ti vojáci volali ‚stůj a vrať se zpět‘
to volali vícekrát a já mezitím zpozoroval, že z toho okna nějaké postavy skákaly ven. […]
Když se na to zavolání těch vojáků nikdo neozval a oni z okna dále skákali, vyšli najednou
3 rány […] Nějaké komando k výstřelu jsem nezaslechl. Při tom výstřelu jsem já byl asi na
druhém schodku, tak že střelili přese mne. […] také jsem nevěděl, že ti vojáci vystřelí,
vždyť bych nebyl na ty schody stoupal, bylť bych býval mohl být postřelen. Já ještě se
obrátil po tom výstřelu a ptal se jich co to dělají...“329 Tuto výpověď rámcově potvrdil také
Holčapek. Zraněného vězně ošetřili u soudního sluhy a až poté probudili ředitele
věznice.330
Do prvního patra soudní budovy se uprchlíci dostali přes vycházkový dvůr a střechu
budovy porotního soudu, odkud oknem pronikli do chodby přímo proti severovýchodnímu
schodišti v soudní budově, z jehož odpočívadla vylezli oknem na římsu budovy a po ní
přes zeď dvora na ulici. Tuto cestu útěku volilo více vězňů, protože budova soudu byla
méně zabezpečena než trakty věznice, od nichž ji na chodbách v místech, kde budovy
navazovaly, oddělovaly pouze mříže a dveře, zvenčí pak pouze mříže v oknech cel a dvůr.
Takto popsanou událost potvrdila také zpráva prezídia Krajského soudu v Uherském
Hradišti z 18. ledna, zaslaná prezídiu Vrchního zemského soudu v Brně. Tato zpráva také
došla k závěru, že žádný ze službu konajících dozorců se nijak neprovinil nepozorností při
ostraze věznice a nemají tedy žádnou vinu na útěku vězňů, podobně jako se neprovinili
proti předpisům střelbou. Rozhodnutí o vině vojáků bylo přeneseno na vojenské úřady. 331
Ještě v den, kdy uprchli, byl Ludvík Zajíc „do věznice svým otcem přiveden.“332 Také další
tři uprchlíci byli podle telegrafního vyrozumění chyceni ve Strážnici. Podle zprávy
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z 11. října byli nakonec do věznice dodáni všichni uprchlíci a byli disciplinárně potrestáni.
Zajímavé ovšem je, že podle této zprávy se Josef Komoň 14. 3. 1919 sám ve věznici
přihlásil a následujícího dne byl propuštěn na svobodu.333 Potrestáni naproti tomu nijak
nebyli vojáci ze stráže, kteří stříleli po prchajících vězních, protože podle brněnského
vojenského návladního nebylo jejich jednání nijak trestné a odpovídalo vojenským
předpisům.334
O problému zabezpečení věznice, který se ukázal již dříve, ale tento útěk jej pouze
zdůraznil, zpráva říká: „Opatření nějakých ve věznici proti eventuellním útěkům nelze
činiti pokud jde o budovu samu; jsouť ovšem mříže ze železa měkkého, tak že se dají
snadno připilovati, leč v nynější době sotva lze poříditi nových, lepších. Věznice ovšem je
nešťastně položena, protože kol do kola jsou cesty a vězňové z oken dorozumívají se
s passanty ano i na 5 – 10 minut daleko stojícími známými.“335 Toto nešťastné postavení
věznice bylo ovšem dáno především tím, že při jejím vzniku kolem vedla pouze jediná
důležitější ulice a i ta před průčelím soudní budovy a věznice tak byla v ústraní, navíc ještě
chráněná sníženým terénem v jejím okolí. V té době také stála věznice zcela mimo okruh
města. Domy pro advokáty, dnešní Palackého náměstí i uliční zástavba směrem k Jarošovu
počínaje Feyovou vilou vznikly až později, nemluvě o dnešní Velehradské třídě ze
severovýchodu těsně obcházející areál soudu a věznice, o jejímž vzniku začala jednání
mezi městem a krajským soudem až v roce 1936.336
Jiný způsob útěku zvolil 1. května 1916 Theodor Mykletin, který se nepozorován
dozorcem vzdálil a uprchl z venkovské práce v zahradě františkánského kláštera. Dozorce
Valentin Rajek měl při práci na malém dvoře kláštera na starosti osm vězňů, přičemž
Mykletin podle výpovědi dozorce byl už dříve na venkovní práce poslán.337 Neměl tedy
žádný důvod podezírat jej z nespolehlivosti a z úmyslu utéci; Mykletin ovšem využil
situace, kterou popsal dozorce: „um die 4 NM Stunde ging ich meine kleine Notdurft
verrichten und als ich zurückkam, von theodor Mikietyn nirgends zu sehen.“338 Uprchlík ve
chvíli, kdy zpozoroval, že dozorce není poblíž, v klidu a bez překážek vyšel bránou ze
dvora na ulici a vydal se směrem k Jarošovu, kde ho poměrně brzy odpočívajícího v křoví
u Moravy zadržel výpomocný dozorce a příslušník domobrany Štikar. 339 Vzhledem
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k jednoduchému provedení a pouze malé naději na úspěch za dne (Mykletin byl oblečen
v trestaneckých šatech) je pravděpodobné, že, podobně jako další útěky z venkovských
prací, nešlo o plánovaný útěk, ale pouze o využití aktuální situace bez hlubšího rozmyslu.
Mykletin uvádí: „…chtěl jsem utéci někam do vesnice, abych se tam mohl najísti; mám se
tu zle, cítím hlad.“340 V disciplinárním řízení jej tento pokus o útěk stál 14 dnů samovazby
se dvěma nenavazujícími dny tvrdého lože.341
Podobně také z venkovní práce uprchli 21. února 1919 tři trestanci – Leopold Silný
(odsouzený na 14 měsíců těžkého žaláře s jedním tvrdým ložem měsíčně) a Josef Hošek
s Františkem Vojtkem (oba k témuž trestu, ovšem na 20 měsíců, odsouzení). K útěku
využili skončení venkovní práce, kterou vykonávali pod dozorem vojína výpomocného
dozorce Františka Chrástka v domě jistého Pípala na Mariánském náměstí v Uherském
Hradišti, odkud utekli, když dozorce vracel klíč od dřevníku. Chrástek měl na starosti pět
na práci poslaných vězňů, se dvěma zbývajícími tedy uprchlíky pronásledoval
Velehradskou ulicí a kolem řeky Moravy směrem k Jarošovu. Dále je už pronásledovat
nemohl, protože musel odvést zbývající vězně do věznice, pátrání tak bylo předáno
četnickým stanicím.342 O tom, zda byli vězni dopadeni, bohužel již archivní materiály mlčí.
O velmi neobvyklou techniku útěku se pokusili na konci prosince 1919 vězni Šupálek
a Glac. Je třeba při objektivním pohledu přiznat, že neobvyklý tento způsob byl spíše svým
směřováním a provedením, než že by byl důsledně promyšlený. Jak je z jeho popisu
zjevné, byl spíše naivním výrazem vzdoru. Rozhodli se totiž pro útěk probouráním se
stropem na půdu, odkud chtěli utéci po hromosvodu, což by mělo naději na úspěch, pokud
by se jim v první řadě podařilo proniknout přes strop nepozorovaně. Vězni byli zavřeni
v cele č. 35 v budově samovazeb. Dozorci udávali, že před podáváním večerní polévky
byly všechny cely v pořádku, což se shodovalo také s výpověďmi Šupálka s Glacem.
Dozorce na samotách Petr Omelka udal ve své výpovědi: „Asi o ¼ neb ½ 5 stál jsem
v samotách v I. patře na chodbě a na ráz uslyšel jsem jako by nějaké bouchnutí v druhém
patře […] a tak to bouchlo ještě asi 6 krát po chvílkách.“343 Aby se probourali stropem,
použili totiž vězni desku, kterou vymontovali z pryčny a tou deskou bušili do stropu,
„v úmyslu, abychom tam vydlabali díru abychom se dostali na půdu, abychom utekli.“344
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Základním problémem, který takový plán představoval, byla jeho časová omezenost – na
rozdíl od pilování mříží, které vězni často a úspěšně maskovali chlebovou hmotou,345
museli v tomto případě vězni v krátké době jak vytlouci díru, tak utéci. Pokusili se o to
v době, kdy měl být dozorce zaneprázdněn výdejem večerní polévky, ale jejich úsilí
vzbudilo pozornost, takže se dozorce Petr Omelka rozhodl místo podávání polévky
okénkem ve dveřích vstupovat do každé cely. Proto také vypovídal: „Tu na č. 35 uviděl
jsem na zemi jako by vodou rozlito, škrtl jsem sirkou a seznal že jsou to saze a uvěznění
tam Glatz a Šupálek byli také ve tváři černí. Tázal jsem se co dělají a oni mi pravili že
chtěli utéct. […] a našel jsem po tom cihly se stropu uložené v koutě u umyvadla.“346
Šupálek jako důvod útěku uváděl podobně jako Mykletin, že ve vězení měl neustálý hlad
a jídla nebyl dostatek, stěžoval si na kvalitu a množství polévek a ačkoliv mluvil za oba,
Glac jako svoji motivaci k útěku udal údajnou nespravedlivou 5 měsíční vazbu pro
podezření z loupežné krádeže.347 O případných disciplinárních trestech, které jim
pravděpodobně byly uděleny, se archivní materiály věznice v Uherském Hradišti
nezmiňují.
Podobný způsob jako řada jiných vězňů zvolil pro svůj útěk František Nesvadba, zmíněný
již v souvislosti s firmou Morgenstern, v jejímž dřevozpracujícím závodě byl na venkovní
práci v době útěku. Ten se udál 27. listopadu 1928 přímo z provozu firmy Morgenstern,
kde Nesvadba pracoval u polní kovadliny. Zpráva správy uherskohradišťské věznice v této
souvislosti píše: „Útěk trest. Nesvadby Františka byl hlavně zaviněn neopatrností p. insp.
věz. stráže Josefa Helmicha, ježto jmenovaný byl správcem věznice pověřen spolehlivé
trestanci k venkovním pracím přiděleti […] Josef Helmich byl zástupcem Štěpánem Burdou
na postavení pod policejní dozor trestance Nesvadby Františka již dřívě upozorněn.“348
I když byl spolu s dalšími sedmi vězni pod dozorem Martina Kroči spolu s truhlářským
a zámečnickým mistrem a Heřmanem Morgensternem, podařilo se mu v přítmí v době
ukončení práce, když dozorce shromažďoval vězně k odchodu, uprchnout.349 Inspektor
Helmich se hájil tím, že v žádných předpisech nebylo zakázáno používat pro venkovní
práce také vězně, kteří měli být dáni pod policejní dohled, a že takoví vězni také k těmto
pracím využíváni byli.350 Disciplinární šetření prováděné v souvislosti s Nesvadbovým
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útěkem mu dalo za pravdu, když neshledalo důvody pro zahájení disciplinárního řízení ani
proti Helmichovi, „ježto není žádného ustanovení o tom, že trestanec, u kterého byl
vysloven také policejní dohled, nemá býti přidělován k venkovním pracem“,351 ani proti
Kročovi, „ježto tento nemohl opustiti 7 ostatních trestanců a pronásledovati prchajího
Františka Nesvadbu.“352 Uprchlý Nesvadba pak byl zadržen a dán do vazby u soudu
v Moravské Ostravě, kam byl předán také výkon jeho disciplinárního trestu v podobě osmi
dnů samovazby a dvou dnů postu.353
Většina útěků i pokusů o ně probíhala podobným spontánním způsobem. Výrazněji se
vymykal například útěk trestance Antonína Rába, který uprchl 20. května 1939 v ranních
hodinách, když zatápěl v koupelně. Podle zprávy podané prezídiu krajského soudu tak činil
pod dohledem pomocného dozorce Kaňkovského. Zatápění se odehrávalo před šestou
hodinou ranní, pomocný dozorce Kaňkovský byl tedy součástí noční směny. Před svým
odchodem na oddělení Rába v koupelně zamknul a požádal dozorce Rechtiga, který měl
službu v blízké kuchyni a tam také měl na starosti další trestance, aby hlídal i Rába.
Rechtig to však podle své výpovědi i dosvědčení trestanců z kuchyně odmítl, což
Kaňkovský popřel.354 Rechtig vypověděl: „…Kaňkovský přišel ke mně a pravil mně: ‚dal
jsem Rába do koupelky, dejte na něho pozor.‘ Já jsem mu na to odpověděl: ‚žádný pozor,
já mám svou práci‘ a šel jsem do kuchyně. […] To jsem věděl, že Kaňkovský musí se ráno
starat o rozdílení snídaní, ale při tom jsem nemohl dozor nad Rábem převzít…“355 Toho,
že Ráb v koupelně není, si povšimnul až v půl sedmé ráno dozorce Němčický, který
nastupoval denní směnu a přebíral klíče od Kaňkovského. Právě Němčický nařídil, aby byl
před skončením noční směny Ráb přiveden do koupelny k zatopení. Sám vypovídal, že „již
roky se to u nás praktikuje tak, že den před tím, co se mají trestanci koupat, se nařídí tomu
dozorci, který má noční službu […] aby ráno o ½ 6 určitého trestance pustil do koupelny
rozdělat oheň.“356
Zvláštností Rábova útěku je ten fakt, že se na něj připravoval poměrně dlouho a odborně,
protože při svém útěku z koupelny musel překonat dva zámky, totiž jeden z koupelny na
chodbu a druhý u vrat průjezdu vedoucího ze dvora do zahrady. 357 K přípravě na tento útěk
využil svého zaměstnání na zámečnické řemeslnické práce ve vězeňských dílnách, kde si
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vyrobil dva klíče k odemčení obou zámků. I když zpráva uváděla, že je vyrobil v dílně, kde
měl dozor Němčický, ten to ve své výpovědi popřel: „…a sem přesvědčen, že za mého
dozoru si Ráb v dílně dva klíče […] nemohl zhotovit, protože já dávám na trestance bedlivý
pozor. Visací zámek u vrat do zahrady je dosický, byly u něho jen dva klíče, potřebovali
jsem 3 klíč pro p. inspektora a proto jsem dostal rozkaz, abych dal v dílně zhotovit 3 klíček.
Tento klíček zhotovoval […] Ráb. Jestli si […] udělal otisk klíče, to také nevím, ale on byl
takový odborník, že by byl klíč i bez otisku zhotovil, když ho již jednou viděl a dělal.“358
V zahradě musel Ráb překonat ještě ohradní zeď, což zvládl díky krátkému žebříku, který
si přinesl z koupelny.
Přestože se podařilo Antonína Rába asi po týdnu opět dopadnout a dodat do věznice,
ukázal tento případ na řadu nedostatků v praktickém provádění předpisů u dozorců.
V první řadě šlo o nedbalost při hlídání trestanců v dílně, kde si Ráb zhotovil jak paklíč
a jednoduchý velký klíč od brány, tak malý dozický klíč, o čemž Ráb řekl: „Když jsem
tento klíč [pro inspektora] dělal, otiskl jsem si ho do olova. […] Tak jsem si podle tohoto
otisku asi 14 dní před útěkem klíček zhotovil při práci v dílně. Použil jsem vždy takové
chvíle, když dozorce na chvilku nebyl v dílně…“359 Tyto klíče se mu dále podařilo pronést
do koupelny, když spolu s jinými trestanci nosil do této místnosti uhlí, před čímž nebývali
nikdy kontrolováni, i když opouštěli dílnu a podle předpisů kontrolováni být měli. V den
útěku, když slyšel, že žádný z dozorců není v chodbě, si připraveným paklíčem odemkl
jednoduchý zámek od dveří koupelny, na vratech otevřel oba zámky a klíč od dozického
zámku nechal ve svém vězeňském kabátě, který pohodil v chodbě. Po přelezení zdi se
vydal směrem na Brno.360 „Došel jsem až na Velehrad, tam jsem si u jedné staré paní
vyprosil kalhoty a staré boty, svlekl se sebe trestanecké věci, zabalil je tam do balíčku
a poslal jsem je poštou zpět na věznici.“361 K důvodům svého útěku Ráb uvedl, že před
necelým měsícem jej navštívila žena, která „naříkala, že má doma bídu.“362
Také bylo podle názoru tajemníka vězeňské správní služby u krajského soudu v Uherském
Hradišti Jana Melše chybou, že bylo praktikováno to, že vězeň k zatápění byl buzen
a přiváděn do práce dříve, než jak udával domácí řád.363 Dozorce Kaňkovský byl za tuto
událost a nedopatření, kterých se dopustil potrestán písemnou důtkou.364
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5.2. Nedovolené kontakty
Jiným přestupkem proti domácímu řádu, který byl ve věznici poměrně běžný, byly pokusy
vězňů kontaktovat lidi mimo věznici nebo spoluvězně z jiných cel. Někdy jako
prostředníci těchto kontaktů mohli fungovat dozorci nebo jiní vězni, často šlo také o pouhé
pokřikování na kolemjdoucí přes zeď věznice, což, jak již bylo zmíněno v souvislosti
s útěkem Ludvíka Zajíce a spol. v roce 1919,365 nebylo nijak obtížné. Proto byli také vězni
poměrně často za to trestáni, i když v tomto případě šlo o lehčí disciplinární přestupky, než
jakými byly útěky.
V roce 1908 bylo vedeno disciplinární řízení proti Františku Jurčekovi a dalším vězňům.
První částí případu bylo, že si Jurčeka měl prostřednictvím spoluvězně Kudely, který
odcházel na práce mimo věznici, od své manželky vyžádat 1 korunu, za níž mu měl Kudela
koupit zálepku a tabák za 8 h. Zbývajících 81 h z této koruny si Kudela ponechal, jak také
vypověděl při disciplinárním řízení,366 přestože to Jurčeka stále zapíral. Do případu
Jurčekových kontaktů s manželkou byl zapojen také další vězeň, totiž František Hana,
který vynesl zmíněnou zálepku s napsaným dopisem ven z věznice při venkovních pracích
a po jednom z dělníků firmy Schaniak ji nechal poštou poslat. Zároveň Hana vypověděl, že
„Jurčeka pravil, že píše jeho ženě; o nějaký prostředek aby jeho vazba vzala konec, že už
je tu dlouho ve vyšetřování!“367 Psaní udal jeden z Jurčekových spoluvězňů, načež po
disciplinárním řízení a přiznání se obou vězňů byl Jurčekovi udělen trest dvou půstů, dvou
tvrdých loží a jednoho dne samovazby, Hanovi pak jedenkrát půst i tvrdé lože a jeden den
samovazby.368 O tom, že Jurčeka se snažil dostat pryč z uherskohradišťské věznice, svědčí
také případ z února 1908, kdy za pomoci Josefa Jocha chystal útěk oknem přes dvůr
a soudní budovu, k čemuž mu Joch měl pomoci jak poslaným pilníkem, tak přepilováním
mříže na okně soudu. Tento pokus však skončil jen při plánování, jak vypověděl Jurčeka –
„Když jsem měl už bust připravený měl jsem už chuť to udělat a přisla návstěvou ke mě
moje žena která mě před p. domácím komisařem v jeho kanceláři mluvila. [...] ale žena mě
pravila že Josef Joch zase šel do Ameriky.“369 Jochův odchod způsobil, že plán na
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Jurčekův útěk se nezdařil; roli také hrál ten fakt, že žena s Jurčekou mluvila před
komisařem, který dal popud k vyšetřování obsahu rozhovoru.
V září 1919 byla Marií Masovou udána trestanka Marie Škarpíšková, že svým
spolutrestankám vynesla z věznice několik dopisů. Měla k tomu využít své práce v soudní
budově a venkovních prací mimo věznici. Také se Masová domnívala, že k tomu využívala
svého známého Housky, sluhy u krajského soudu.370 Houska vynášení dopisů popřel
a podobně Škarpíšková vypověděla, že k posílání dopisů používala náhodných žen, které
potkala.371 Výpovědi v tomto případu komplikoval fakt, že všechny vězeňkyně proti sobě
zjevně intrikovaly, takže celý případ nabíral šíře, když do něj byly zapojeny všechny ženy,
které přes Škarpíškovou pašovaly dopisy ven z věznice. Nakonec dostala Škarpíšková
disciplinární trest 14 dnů samovazby, 2 tvrdá lože a jedno půldenní uzavření v temnici.
Další zapojené ženy, totiž Odstrčilová a Otevřelová, které prostřednictvím Škarpíškové své
dopisy poslaly, a Laušperková, která měla pomáhat s obstaráním papíru, dostaly mírnější
tresty.372
Jestliže v době první republiky hrozil za nedovolené kontakty vězňů disciplinární trest,
v době 2. světové války hrozila podstatně větší nebezpečí, jak o tom svědčí případ Ludmily
Popelkové z roku přelomu března a dubna 1942. Správce věznice podal 31. 3. zprávu
prezídiu krajského soudu, ve které sděloval: „…dnešního dne odpoledne dostavil se do
kanceláře správy věznice dozorce německého úředního soudu a předložil mi tři útržky
papírů, které vyšetřovanka Ludmila Popelková vyhodila na procházkový dvůr v době, kdy
se konala procházka vězňů německého úředního soudu.“373 Zároveň správa německé části
věznice tvrdila, že ze strany Popelkové nešlo o první incident, protože měli již několik
jiných motáků, které byly hozeny na dvůr v době vycházky vězňů německého úředního
soudu. Podle zprávy byla Popelková před tímto incidentem již jednou disciplinárně
trestána, „že vykřikovala z okna na dozorce německého úředního soudu.“374 Ale ačkoliv
správa české části věznice očekávala, že bude Popelková opět disciplinárně potrestána,
předal dozorce ve věznici německého úředního soudu lístky psané Popelkovou německé
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tajné státní policii, která ještě téhož dne vyslala Hertla, aby zjistil v kanceláři správy
věznice její osobní data.375 Již 1. dubna si pak Popelkovou převzala německá tajná státní
policie v Uherském Hradišti k dalšímu vyšetřování,376 načež pravděpodobně byla
1. července v Brně popravena.377
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5.3. Úmrtí vězně Zpěváka
Případy útěků vězňů, pokusů o útěk, nedovolených kontaktů mezi vězni či s lidmi mimo
věznici, porušování různých vnitřních vězeňských předpisů (ať už vězni nebo dozorci) či
obchodní vztahy nepatří k problémům, které by se některým věznicím vyhýbaly.
K jednomu z výjimečných případů ve věznici v Uherském Hradišti, které byly řešeny
disciplinární komisí, však patří případ, v němž figuroval dozorce Laga a který se udál
v noci na 28. března 1924 v cele č. 4 samovazeb. V 6:30 ráno byl vězeň Antonín Zpěvák,
sedmašedesátiletý tulák, nalezen ve své cele, kde si odpykával trest jednoho týdne vězení
kvůli žebrání, mrtvý. „Vězeňský lékař Dr. Kocián byl ihned zavolán a zjistil u Zpěváka
jako příčinu úmrtí otravu svítiplynem.“378
Podle protokolu o místním ohledání z 28. března byla cela č. 4 v přízemí budovy
samovazeb. Stejně jako ostatní cely ve věznici bylo osvětlení obstaráváno lampou, k níž na
chodbě vedla trubka se svítiplynem, ze které vedla do každé cely odbočka s ventilem,
k jehož ovládání byl povolán pouze dozorce, který k tomu měl také patřičný klíč. Postup
rozžíhání světla popsal dozorce Laga následovně: „Světla rozžíhám za pomocí jednoho
trestance který nosí hořící fakuly a dává jí kukátkem vězňovi uvnitř v celě, aby lampu
plynovou rozžal, kdežto druhý trestanec mně provázející, nosí stoličku, abych mohl po ní
vystoupiti po ní ke kohoutkovi.“379 Večer 27. března světlo rozsvěcel v přízemí samovazeb
jenom na celách č. 2 a 3, na cele č. 5 nebyl žádný vězeň a ani na cele, kde byl Antonín
Zpěvák, světlo nerozsvěceli, protože vězeň si přál chodit spát dříve a zároveň nebyl
nebezpečný nebo podezřelý z přípravy útěku.380 Sice by bylo možné, že by se Zpěvák
pokusil spáchat sebevraždu otravou plynem – protokol o místním ohledání popisuje
způsob, jakým bylo možné z cely plamen lampy uhasit, přičemž však plyn trubičkou
proudil dále.381 Jestliže však Laga světlo nerozsvítil, nemohl se Zpěvák o toto pokusit. Tím
však, že nerozsvítil, se dozorce Laga dopustil porušení předpisů, což ve své výpovědi
dosvědčil ředitel věznice Rudolf Giraschek – „Jestliže tedy Laga 27. t. m. světlo nerozžal
nedržel se příkazu; neboť to co si trestanec přeje není pro dozorce směrodatným a bylo by
zapotřebí, aby mě to hlásil…“382
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Samotné unikání plynu do cely bylo způsobeno technickou závadou na kohoutku
plynového vedení, který byl opotřebován a protáčel se, takže míjel polohu „zavřeno“
a opětovně se otevíral. Tuto závadu na kohoutku zjistil už krátce po ohlášení Zpěvákovy
smrti přítomný personál věznice. Dosvědčuje to i zpráva kontrolora věznice Františka
Kalouše: „Při ranní prohlídce dne 28. t. m. shledán hořejší zub b) [tj. ‚zavřeno‘]
porouchán, neboť při zavírání plynu dalo se klíčem plynovým otočiti místo o 90°, až 130 –
140, čímž nevědomky […] dozorce, chtěje pečlivě konati […] však přetočil a plyn z druhé
stany opět otevřel.“383 Navzdory výpovědím a vyšetřování se však nepodařilo prokázat,
kdo s kohoutkem manipuloval, ani zda tak snad činil úmyslně proti Zpěvákovi. Někteří
zaměstnanci, mimo jiné ředitel Giraschek, se domnívali, že plyn ucházel pomalu celou noc,
případně že ráno po zhasnutí všech lamp ve věznici tento proud zesílil, tomu však
odporoval doktor Kocián, podle něhož „je nesporno, že smrt nastala otravou tímto
ucházejícím svítiplynem a mohla nastati nejdéle asi 2 hodiny před mým příchodem. […]
Dle stavu, v jakém jsem Zpěváka nalezl, soudím, že unikání plynu nastalo teprve v ranních
hodinách a sice ve větším množství. Kdyby plyn unikal hned z večera toho dne, tedy by
musil unikati jenom v malém množství a tu obvyčejně se postížení touto /počínající
otravou/ […] ze spánku probouzejí […] a mohou se event. pomoci dovolati.“384
Případ otráveného vězně Zpěváka zároveň s vyšetřováním samotné události dostal druhou
větev, kterou bylo vyšetřování toho, zda měl Laga právo sám a bez vědomí ředitele věznice
určovat dobu, kdy budou u jednotlivých vězňů rozsvícena světla. Laga argumentoval tím,
že již dříve mu u vězně Jeřábka bylo podle vězňova přání povoleno svítit déle, a také, že
vypověděl: „Upustil jsem proto od rozžatí světla na č. 4, poněvadž pan řiditel při
pochůzkách vícekrát mně řekl, abych jednal dle nejlepší úvahy své má-li světlo hořeti déle,
nebo kratčeji, anebo vůbec se nerozsvěcovat, neboť já prý nejlépe musím posouditi jako
velitel oddělení čeho je zapotřebí.“385 Proto na cele č. 4 nerozžíhal vůbec plynové světlo
po celou dobu, kdy tam byl Zpěvák zavřený, také proto, že na dveřích cely bylo napsáno
„světlo jen do 8 hodin“, což si Laga vyložil jako čas, do kdy se smí svítit, nikoliv do kdy
má svítit.386 Ovšem jak závěrečná zpráva o disciplinárním řízení, tak výpovědi dalších
dozorců jasně říkají, že pokyn napsaný na dveřích byl chápán jako rozkaz a tedy že světlo
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mělo svítit od sedmi do osmi hodin bez ohledu na přání vězně, nedal-li ředitel věznice
výslovné svolení konat jinak.387
Toto disciplinární řízení s dozorcem Lagou bylo ukončeno v červnu 1924 trestem výstrahy
před shromážděným personálem, protože „jednal svémocně, jestliže 27. března 1924 večer
světlo na č. 4 nerozžal, a že nehlásil řediteli věznice, že […] světlo nerozžíhá...“388 Trestní
stíhání proti Lagovi pro zavinění otravy Antonína Zpěváka sice bylo zastaveno, protože
nebyl v jeho jednání prokázán úmysl,389 zároveň bylo zjištěno, že sice měl dobrý stav
plynovodu zajišťovat dozorce Martin Horák, ale ten byl od 12. března na zaučení pro práci
topiče a nebyl tedy viněn za poruchu kohoutu.390 Za přitěžující okolnost k Lagovu případu
bylo vzato také zjištění, že si v cele trestanců Jakšíka a Foreta uložil 15 balíčků tabáku.391
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5.4. Pokus o vzpouru
Za mimořádnou událost, i když jenom částečně se vztahující k vězeňským předpisům
představuje umístění části italských legionářů-vyšetřovanců v uherskohradišťské věznici,
ke kterému došlo po skončení první světové války. V archivních materiálech se tak
objevuje řada poukazů na problémy, které tito vězni ve věznici uzpůsobené pro civilní
provoz způsobovali.
Jedna z takových nebezpečných událostí se stala 9. června 1919, kdy ve věznici byli
legionářští vyšetřovanci umístěni ve třech celách. Podle zprávy o události se odpoledne při
jejich kontrole pokusili vězni z italských legií o přepadení a odzbrojení legionářské stráže,
když po otevření dveří od cely vyrazili proti dozorci a podařilo se jim otevřít další cely
legionářských vězňů, načež se pokusili prolomit mříž uzavírající dané oddělení. „Vojín
legionář pohrozil jim jestli se ihned do cel neodebéřou okamžitým použitím zbraně. Jelikož
nechtěli uposlechnouti a jeden vězeň legionář mu chtěl zbrań z ruky vytrhnouti, vystřelil
vojín a poranil při tom tohoto vězně do prsou a druhého za ním stojícího do břicha.“392
Oba dva tito postřelení v noci na 10. červen na svá zranění ve vojenské nemocnici zemřeli.
Dalším dozorcům z vojenské stráže se již podařilo vězně vrátit zpět do cel.393
Ačkoliv výsledkem této události byli zastřelení vězni, podobně jako v případě útěku
skupiny Ludvíka Zajíce 13. ledna 1919, její průběh byl mnohem vyhrocenější
a nebezpečnější. Svědčí o tom také ve zprávě uvedená výpověď dozorce Petra Omelky,
podle něhož „se i na vedlejším oddělení uvěznění inkvisiti a trestanci od krajského soudu
po výstřelu začali bouřiti a prudce na dvéře cel tlouci.“394 Podobně také ředitel Grgac si po
události povšiml neklidu civilních vězňů, třebaže na oddělení již byl ustaven klid. Sám pak
„napomenul všechny vězně rázně ku dodržení patřičného klidu a pořádku. V cele č. 84
zmínil se inkvisita Zavadil Frantíšek, že myslel a těšil se, že již přišli bolševici, aby je
z vězení osvobodili.“395 Nebezpečnost situace však nepodceňovala ani správa věznice, jejíž
ředitel usuzoval, že vzpoura byla plánovaná a legionářští vězni se chtěli zmocnit zbraní
vojenských dozorců a osvobodit také civilní vězně. V tom by jim jinak běžně neozbrojení
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civilní dozorci nemohli prakticky nijak zabránit. Také vězni civilního krajského soudu
podle Grgacových informací plánovali vzpouru či násilný útěk.
Jako preventivní opatření navrhoval, „aby za prvé všichni zde uvěznění legionáři,
poněvadž nám jejím vzdorovitým chováním, neustálým vystupováním na okna,
pokřikováním na obecenstvo a domlouváním se s našími vězni skutečně celou kázeň v domě
nebezpečně podkopávají, co nejdříve […] do některé vojenské trestnice dodáni byli.“396
Jako druhé opatření k ochraně pořádku navrhoval Grgac obstarání několika krátkých
palných zbraní pro dozorčí personál. Posledním opatřením byla žádost na velitelství
uherskohradišťské posádky o posílení vojenské pohotovosti ve věznici na osm vojáků
vedených poddůstojníkem, která by byla k dispozici jednak pro vnitřní potřebu, ale také
hlídkovala v okolí věznice.397
Brněnské prezídium schválilo všechny návrhy, což správě věznice sdělilo prezídium
krajského soudu 15. června, s tím, že prezídium jedná s příslušným vojenským úřadem
o přesunutí vězňů legionářů, ovšem „až do doby, než se tak stane, nechť se dotyčný úřad
postará o řádné hlídání věznice.“398 Schváleno bylo také opatření palných zbraní.399
Vězni-legionáři byli do vojenských trestnic převezeni až 2. července, přičemž po prohlídce
jejich cel byla shledána značná devastace jejich zařízení, přičemž stejná zpráva ředitele
věznice Grgace konstatuje, že od vojenských úřadů nebyla do 8. července poskytnuta
žádná součinnost.400
Tento legionářský pokus o vzpouru ovšem nebyl ojedinělým, již 31. května 1919 se po
záchvatu zuřivosti vyšetřovance Malošíka, při němž musel být sedmi dozorci a vojáky
legionářské stráže násilím do izolační cely pro duševně choré dopraven a do svěrací
kazajky svázán, pokusili dva jiní vězni na samotách vyrazit dveře svých cel. Jeden z nich
následně v cele zaútočil kbelíkem na dozorce, který jej přišel uklidnit; druhý vyrazil dvířka
na podávání jídla „a prostrkával již ruku na kliku od dveří chtíc je takto násilím otevříti,
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což mu ale včas dozorce vězňů Vojtěch Hanáček zabránil.“401 Všichni tři vyšetřovanci byli
potrestáni 14 dny samovazby zostřené jednou temnicí a jedním tvrdým ložem každý týden.
Přestože žádná z těchto vzpour nebyla tak velká, že by destabilizovala a paralyzovala celé řízení
věznice, je třeba je vnímat jako doklad, že i ve zdánlivě klidných obdobích se ve věznici
projevovaly různé potenciálně nebezpečné tendence.

401

MZA, fond C 48, II. manipulace, karton 141, folio 663r.

88

6. ZÁVĚR
Dějiny věznice v Uherském Hradišti, ať už instituce nebo budovy, nepředstavují dlouhé
období ve srovnání s řadou jiných věznic v naší oblasti. Krajský soud, k němuž věznice
náležela, zde byl zřízen až v polovině 19. století a zpočátku jeho vězeňským požadavkům
dostačovala budova na dnešní Františkánské ulici, až po roce 1880 zareagovalo
ministerstvo práv pozitivně na požadavky vznášené prezídiem krajského soudu i samotným
městem Uherské Hradiště a po téměř desetiletých jednáních o výši spoluúčasti městské
obce na stavbě a o umístění samotného nového areálu krajského soudu a věznice byla
v roce 1892 zahájena stavba. Tu provedla z největší části pražská firma Nekvasil
v severovýchodní části nově vznikajícího náměstí, které bylo naplánováno za hranicemi
barokních hradeb pevnostního města, jež ve své většině zanikly v 19. století, takže
z urbanistického hlediska šlo, vzhledem k velikosti a důležitosti stavby, o zásadní
překročení svázanosti města přetrvávající středověkou linií hradeb. O to překvapivější je
skromnost zmínek o dokončení stavby v roce 1897 v místním dobovém tisku.
Další dějiny věznice již jsou podobné jiným věznicím a představují v první řadě setrvačný
vývoj, který reflektoval společenské změny o to pomaleji, oč více byl posouván na okraj
vnějšího světa. Věznice totiž vždy, podobně jako dnes, představovala oddělený svět za zdí
a mřížemi, jemuž se každý zákona dbalý občan chtěl vyhnout. Domácí řád i archivní
prameny pak dokládají, že vězeňství ve druhé půli 19. století a první polovině století
dvacátého se výrazně odlišovalo od dob předchozích, ale také od vězeňství, jak jeho smysl
a náplň chápeme dnes. Hlavní činností vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody mělo být
jejich zaměstnání, ať už pro smluvní firmy nebo režijní práce přímo pro správu věznice;
smyslem prací byla jednak výchova trestanců a jejich příprava na život mimo věznici,
zároveň však pomáhaly ulehčovat hospodářství věznic. Jako jeden z kroků (pře)výchovy
vězňů bylo také vyučování základních školních předmětů a nedílnou součástí života
věznice byl také duchovní a náboženský život, který měl vězňům vštěpovat základy
morálky a vedle jiných funkcí (odplatné, regulativní, výchovné) dávat trestu také morální
funkci.
Jestliže domácí řád a snaha o přesné udržování ideálního stavu a dodržování ideálních
předpisů představují systémovou stránku vězeňství, pak porušování těchto předpisů dává
tomuto světu, v němž je neustálý pravidelný opakující se denní řád, lidskou stránku
a zároveň představuje osobnější vhled do vězeňského světa.
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Cílem této práce je přispět k pohledu na dějiny věznice v Uherském Hradišti, rozšířit úhel
pohledu na ni také na dřívější doby, než jsou ty ve společnosti nejvíce probírané. Cílem
bylo především na základě pramenů představit prolog, dějinný základ pro studium
pozdějších období. Zároveň však dějiny věznice za téměř půl století jejího fungování
v areálu na Palackého náměstí před rokem 1945, jímž je tato práce ukončena, představují
svébytné a neopominutelné období, které by si zasloužilo podstatně zevrubnější
zpracování, než jaké dovoluje magisterská diplomová práce. K dalšímu výzkumu se pak
nabízí řada archivních materiálů, ať už z fondu Krajského soudu v Uherském Hradišti nebo
Vrchního zemského soudu v Brně, jež dosud čekají kompletní analýzu a zpracování.
Historický význam tohoto období v dějinách vězeňství není ani tak v jeho jedinečnosti
nebo v dynamice jeho vývoje, ale spíše ve specifickém pohledu na události první poloviny
20. století ze strany instituce, která sice byla (jako součást justičního systému) vnímána
jako důležitý prvek státní správy, zároveň však byla, řečeno s Andrew Coylem citovaným
již v úvodu, poslední velkou tajnou institucí v demokratické společnosti,402 institucí, jež
svou kontinuitou dokazující také kontinuitu systému justiční správy u nás i přes problémy,
jimž byla vystavena, překračovala a překlenovala takové zásadní události v dějinách
20. století, jakou byl zánik habsburské monarchie a vznik samostatné Republiky
československé.
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7. POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA
7.1. Archivní prameny
Moravský zemský archiv v Brně
-

Fond C 6 Vrchní zemský soud Brno

-

Fond C 48 Krajský soud Uherské Hradiště

Státní okresní archiv Uherské Hradiště
-

Fond Archiv města Uherské Hradiště

-

Fond Národní škola chlapecká Uherské Hradiště

-

Fond Okresní úřad I Uherské Hradiště

-

Fotoarchiv

Archiv bezpečnostních složek Kanice
-
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7.6. Elektronické zdroje
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-

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4759
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8. PŘÍLOHY
8.1. Tabulky403
I. Zařízení věznice
Uherské Hradiště

Soud

Opava

Rok výstavby

1897

1882

Rok začátku užívání

1897

1883

normální

240

248

nouzové obsazení

300

311

39

93

se 2 lůžky

10

2

se 3 lůžky

-

-

se 4 lůžky

-

-

38

22

28,26

33,-

15,64

15,50

-

-

Kapacita

Počet cel samovazby

Počet společných cel

s více než 4 lůžky
v samovazbě

Objem vzduchu
na jednoho vězně

ve společné vazbě při plném
obsazení

Zvláštní oddělení pro mladistvé

II. Obsazení věznice
Uherské Hradiště

Soud

Opava

1926

1 586

2 543

1927

1 495

2 373

1928

1 640

2 410

1. ledna 1928

148

194

31. prosince 1928

143

186

1. srpna 1929

105

153

Počet vězňů 1. srpna

v samovazbě

38

48

1929

ve společné vazbě

67

105

46 756

71 265

Počet vězňů v roce

Počet vězňů dne

Počet stravovacích dnů v roce 1928

403

Vězeňství v Československé republice, Praha 1930, s. 59-73. Pro srovnání je uváděna také kapacitně
podobná věznice v Opavě

98

III. Rozvrstvení vězňů
Uherské Hradiště

Soud
celkem
Roku 1928
bylo

z toho

ve věznici

připadalo

vězňů

na vězně

1 640

2 410

ve vyšetřovací vazbě

788

971

v soudním trestu

839

1 347

v trestu správ. úřadu

-

31

v trestu důch. soudu

13

61

hnance

-

-

jiné vězně

-

-

105

153

ve vyšetřovací vazbě

38

49

v soudním trestu

67

103

v trestu správ. úřadu

-

-

v trestu důch. soudu

-

1

hnance

-

-

jiné vězně

-

-

celkem
Dne 1. srpna
1929 bylo

z toho

ve věznici

připadalo

vězňů

na vězně

Opava

IV. Kázeň
Uherské Hradiště

Soud

V roce 1928 bylo uloženo
jako disciplinárních trestů

V roce. 1928 bylo
disciplinárně trestáno
vězňů
V roce 1928 bylo vězňů,
kteří

Opava

domluv

4

31

uložení těžší práce

-

-

odnětí vedlejších požitků

9

65

postů

40

137

tvrdých loží

2

12

kárné samovazby

7

19

temnice

3

8

jednou

50

152

vícekráte

4

25

uprchli zevnitř věznice

1

-

uprchli z práce mimo věznici

1

2

bylo dopadeno uprchlých

2

2

15

2

V roce 1928 bylo podmínečně propuštěno
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V. Osobní poměry vězňů
Uherské Hradiště

Soud

Opava

mužů

92

140

žen

13

13

mužů

-

-

žen

-

-

mužů

4

7

žen

-

-

mužů

10

21

žen

3

-

Vězňů, kteří předtím ještě nebyli trestáni odnětím svobody

15

40

Vězňů, kteří již byli trestáni trestem přes 1 rok

8

68

Vězňů obecně nebezpečných

2

29

Vězňů úchylných

2

4

Vězňů notorických alkoholiků

2

14

Dne 1. srpna 1929 bylo vězňů

pod 14 let

Dne 1. srpna 1929 bylo
14-18 let

vězňů ve věku

18-25 let

VI. Zdravotní poměry
Uherské Hradiště

Soud

Opava

počet místností

6

4

počet lůžek

26

8

-

8

počet místností

-

1

Oddělení pro ženy

počet lůžek

-

2

k porodu a v šestinedělí

dne 1. srpna 1929 bylo na

-

-

TBC

8

1

pohlavní chorobou

2

3

jinou nakažlivou chorobou

-

-

V roce 1928 zemřelo

vůbec

-

-

vězňů

TBC

-

-

V roce 1928 bylo

v oddělení pro nemocné

20

14

léčeno vězňů

ve veřejné nemocnici

8

20

Oddělení pro nemocné

dne 1. srpna 1929 bylo na
oddělení

oddělení
Dne 1. srpna 1929 bylo
stiženo vězňů
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VII.

Práce a vzdělání
Uherské Hradiště

Soud
Počet dílen

Opava

4

6

domácími pracemi

21

38

režijní prací

17

7

-

-

-

90

venkovní prací mimo věznici

26

30

Dne 1. srpna 1929

pro stáří nebo nemoc

3

1

nebylo zaměstnáno

pro nedostatek práce

-

-

vězňů

z jiných důvodů

?

17

1

1

240

2 698

55

153

505

3 234

Dne 1. srpna 1929 bylo

řemeslnou prací pro cizí

zaměstnáno vězňů

zákazníky
jinými pracemi pro cizí

Počet místností pro vyučování
počet svazků 1. srpna 1929
Knihovna

počet vypůjčených knih 1. srpna
1929
počet výpůjček v roce 1928

VIII.

Výtěžek práce a podpora propuštěných
Uherské Hradiště

Soud
Celkový výnos
práce v roce 1928
Průměrná denní

Opava

Čistý výnos

75 217,65

159 430,-

Podíl státu

63 017,46

134 704,03

Podíl vězňů (pracovní odměny)

12 200,19

24 725,97

mzda

4,80

5,90

odměna

0,72

0,91

jeho výše dne 1. srpna 1929

201,21

1 020,26

výše podpor v roce 1928

168,30

120,-

mzda jednoho
vězně v roce 1928
Podpůrný fond
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8.2. Obrazové přílohy

Situační skica umístění budovy stavěné věznice ve Františkánské ulici z roku 1808.
(SOkA UH, Fotoarchiv, P I-B/120. Originál v MZA.)

Plány výstavby věznice ve Františkánské ulici z roku 1808.
(SOkA UH, Fotoarchiv, P I-B/120. Originál MZA.)
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Schéma pozemků pro stavbu nového justičního areálu. Rok 1892.
(MZA, fond C 48, I. manipulace, karton 163, folio 259.)

Pohlednice Uherského Hradiště, pohled na severní stranu Palackého náměstí s budovou
soudu. Rok 1920.
(Slovácké muzeum, Fotoarchiv.)
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Schéma umístění justičního areálu na východ od dřívější hranice města určené hradbami.
Šedá barva zástavby ukazuje, že v době vyhotovení nákresu (rok 1889) byly budovy soudu
a věznice plánovány mimo dosavadní zástavbu.
(MZA, fond C 48, I. manipulace, karton 162, folio 144.)

104

Pohlednice Uherského Hradiště, pohled ve směru od Huštěnovic. Vlevo justiční areál
s viditelnými budovami věznice, za ním viditelný komín sladovny, uprostřed domy na
severní straně Palackého náměstí, vpravo budova českého gymnázia. Přesná datace
neznámá, rok 1911-1920.
(Slovácké muzeum, Fotoarchiv.)

Výřez letecké fotografie města. V pozadí viditelná věznice a také nová silnice na
severovýchodní straně justičního areálu. Rok 1937.
(SOkA UH, Fotoarchiv, P I-B/92.)
105

Pohlednice Uherského Hradiště. Vlevo průčelí budovy justičního areálu, v pozadí
uprostřed nároží domu arch. Feye, vpravo Fürstova sladovna (vyhořela 1928). Rok 1910.
(B. RAŠTICOVÁ, P. TITZ, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 1998, s. 60.)

Jan Vrba, uprchlý z uherskohradišťské věznice v roce 1900.
(MZA, fond C 48, II. manipulace, karton 24, folio 113.)
106

Letecký pohled na město Uherské Hradiště. Rok 1923. Jasně jde vidět velikost areálu ve
srovnání s městem. Dole detail věznice na daném snímku.
(SOkA UH, Fotoarchiv, P II-B/21.)
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Příklad současného stavu exteriéru (kaple a severovýchodní roh traktu společných cel
z vnitřního dvora) a interiéru (2. patro budovy samovazeb – původně zde byl pouze
kovový ochoz podél stěn, plná betonová podlaha pochází z poválečného období).
Rok 2013.
(Archiv autora)
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Plán budov soudu a věznice v Uherském Hradišti, rok 1923. Přízemí.
(MZA, fond C 6, II. manipulace, karton 1106, folio 111.)

Plán budov soudu a věznice v Uherském Hradišti, rok 1923. 1. poschodí.
(MZA, fond C 6, II. manipulace, karton 1106, folio 110.)
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Plán budov soudu a věznice v Uherském Hradišti, rok 1923. 2. poschodí.
(MZA, fond C 6, II. manipulace, karton 1106, folio 109.)
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