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a podněcuje úvahy a představivost. Poskytuje možnost nahlédnout na pravdivost údajů
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Úvod
O tom, že vzdělání je důležité, v dnešní době snad již nepochybuje nikdo. Jsme seznamováni
s dalšími pojmy a výrazy a někdy doslova zahlceni přílivem nových skutečností. Velký důraz
je kladen zejména na všeobecný přehled. Vše souvisí se vším. Svět nelze rozdělit do přihrádek
a zkoumat pouze jednu část. Kdykoli se zaobíráme jakýmkoli problémem a jeho řešením,
bereme na vědomí okolní vlivy, jež dokáží bez váhání měnit situaci a přivádět nás do rozpaků.
To je ten důvod, proč jsem se rozhodla shrnout poznatky o Věznici v UH. Jedná se o téma,
u něhož dochází k míšení několika společenských nauk. Základem je bezpochyby historie,
neméně důležité části, vytvářející výsledný obraz, tvoří taktéž psychologie a základní stupeň
právních znalostí. Je důležité být seznámen s minulostí a umět přenést získané zkušenosti do
současného světa – našeho každodenního života.
Větší část teoretické části zabírá otázka politických procesů v padesátých letech, kterým není
ve výuce věnována náležitá důležitost. Objekt bývalé věznice chátrá a společně s mizejícím
zájmem se vytrácí taktéž její oprýskané zdi a pochmurné stěny. Kolem budovy lidského utrpení dennodenně proudí davy lidí, studentů, dětí. Jsou několik kroků od míst lidského neštěstí
a smutku. Na začátku je rozebíráno soudnictví, které nám umožňuje prohloubit naše dosavadní poznatky. Následně přecházíme na vězeňství a jeho historii v Uherském Hradišti. Zde
jsou zahrnuty taktéž vzpomínky některých pamětníků a údaje získané z archivních materiálů.
Na konci praktické části je rozepsáno postupně měnící se vlastnictví budovy a vývoj a ž do
současných let.
První body praktické části odkazují na průzkum a odpovědi občanů. Následuje podrobný
popis dobrovolné organizace Konfederace politických vězňů S názornou ukázkou oficiálního
setkání na poutním místě – Hostýně.
Materiál je určen jak nadaným žákům na druhém stupni základních škol, tak studentům středních škol. Nabízí se gymnázia a střední odborné školy jako obchodní akademie nebo ústavy
S ekonomickým zaměřením. v úvahu lze také brát didaktickou pomůcku jako námět a inspiraci pro studenty středních uměleckých škol nebo jako prostor pro vytváření nákresů přestavby studenty vysokých škol, zabývajících se Projektovou studií nebo samotnou architekturou.
6

Díky vlivům několika odlišných oborů, je kladen důraz na výchovu jedince a nutnost uvažování v souvislostech.

7

1. Teoretická část
1.1. Dějiny soudnictví v Uherském Hradišti
Třinácté století je spojeno S častými útoky na úrodné území jihovýchodní Moravy, proto se
český král Přemysl Otakar II. rozhodl založit nové královské město – Uherské Hradiště
(obr. 1). Zakládající listina nese přesné datum 15. října 1257. 1Město samozřejmě nemohlo
fungovat bez práv, která byla nově vznikajícím osadám ukládána, jednalo se o výsady
a privilegia. Jako příklad uvádím právo vářečné (vaření piva), právo vybudovat opevnění,
soudní a hrdelní (povolení provádět popravy) nebo právo pořádat týdenní a výroční trhy,
které se staly důležitou složkou městského hospodaření.2
Uherské Hradiště dostává právo soudu rok po svém založení. Zároveň je v prostorech města
možno uplatňovat také hrdelní právo, soud mohl občany odsoudit k popravě, které vykonával
kat. Popraviště se nacházelo na okraji města, kopci. Bylo nemyslitelné, aby kat bydlel
S běžnými občany, za svou práci dostával velmi dobře zaplaceno, ale pořád patřil na okraj
společnosti. Jeho obydlí (katovnu) bychom nalezli stejně jako popraviště za hradbami. Dnes je
toto místo nazýváno Sadská výšina (obr. 2), kromě krásného výhledu zde nalezneme taktéž
množství rodinných domů a zejména bytových budov, postupem času zde totiž bylo
vytvořeno jedno z hradišťských sídlišť. Existuje dokumentace, jež dokládá, že v průběhu 16.
století hradišťský kat přijímal nabídky z okolních měst, která si zejména kvůli nedostatku
finančních prostředků nemohla dovolit vydržovat vlastního popravčího.3 Brát lidské životy
nebylo jediným katovým údělem. Podílel se také na vyslýchání, čímž uplatňoval tzv., torturu
nebo-li útrpné právo. Zjednodušeně řečeno se jednalo o mučení. Přítomen byl nejenom kat,
ale i soudní úředník, který zaznamenával veškerá vyjádření oběti do černých (smolných) knih.
Do vydání říšského zákoníku schváleného Karlem VI. Bylo samotné mučení bez jakýchkoli
pravidel.4 S nastupující novou císařovnou Rakouska-Uherska – Marií Terezií a posléze

1

Vrchnost a poddaní. ČORNEJ, Petr. Historie českých zemí. 4. vydání. Brno: Fragment, 2009, s. 24 - 25.
ISBN 978-80-253-0919-3.
2
z historie města. In: Uherské Hradiště [online]. 2010 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: https://www.mestouh.cz/Folders/1306-1-Historie+mesta.aspx
3
ČOUPEK, PhDr. Jiří. z dějin města. Zpravodaj města Uherské Hradiště. 2007, (5), s. 18 - 19.
4
ČOUPEK, PhDr. Jiří. z dějin města. Zpravodaj města Uherské Hradiště. 2007, (5), s. 18 - 19.
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v souvislosti se synem Josefem II. můžeme mluvit o množství reforem provedených téměř ve
všech oblastech, jednalo se o školství, soudnictví, legislativu atd. V roce 17545 pomocí
tereziánského trestního zákoníku dochází k redukci počtu hrdelních soudů., o dvě dekády let
později je zrušeno útrpné právo v celé monarchii.
Hradiště si ale svou úlohu kriminálního soudu zachovalo až do roku 1850,

6

kdy dochází

k vytvoření krajského soudu. O sto deset let později je krajský soud zrušen a přesunut
i společně s věznicí do Brna (obr. 3). V Uherském Hradišti zůstává tedy pouze okresní soud,
ten je do roku 19647 lokalizován v části Justičního paláce na Palackého náměstí. Následuje
přemístění do budovy ve Svatováclavské ulici číslo popisné 568,8 naproti Komerční banky, kde
okresní soud sídlí dodnes.

1.2. Stručná historie věznice
1.2.1. Počátky vězeňství v UH
V Uherském Hradišti bylo možno najít věznici už v 19. století. Budova určená k těmto účelům
se nacházela v dnešní Františkánské ulici. Stavba byla dokončena 1804. Jak už to obyčejně
bývá, žalář by měl být umístěn spíše na okraji města, než v jeho středu a ještě blízko kláštera,
kde platilo právo azylu (zákon, který znemožňuje zásah světské moci). Z časů RakouskaUherska existuje složka s administrativními a

hospodářskými záležitostmi věznice.

V podstatě se jedná o stoh dokumentů šedé barvy, které jsou povětšinou ozdobeny znakem
Rakouska- Uherska a pečetí, respektive znakem města Uherské Hradiště (obr. 4). Vše je psáno
německy pomocí vývojově staršího druhu písma. Datace většiny listů spadá do čtyřicátých let
19. století, nejčastěji se objevoval rok 1847.9 Součástí další písemné památky je taktéž „adaptace

5

Tortura - mučení. In: Hrdelní právo [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.hrdelnipravo.cz/muceni-tortura.html
6
ČOUPEK, PhDr. Jiří. z dějin města. Zpravodaj města Uherské Hradiště. 2007, (5), s. 18 - 19.
7
Rozhovor s Akademickým malířem a ředitelem SUPŠ UH Janem Pospíšile uskutečněný 14. 3. 2016 v
Uherském Hradišti
8
In: Státní správa [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11079
9
SOKA Uherské Hradiště, AM UH I. – inv. Č. 731, k. 528
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purkrabského úřadu a městské věznice v radnici na městský pokladní úřad z roku 1839,“10
obsahuje plánek s nákresem průčelí budovy a plánovanými úpravami (obr. 5).

1.2.2.

Nový justiční palác S vězením

Přesně v polovině předminulého století tj., v roce 185011 začíná hradišťská éra jako města,
v němž sídlí krajský soud. V tuto chvíli bylo nemožné zachovat současné umístění věznice
a bylo nutno začít řešit výstavbu nového objektu, kde by došlo k sjednocení obou institucí,
tedy věznice i krajského soudu. v některých případech trvá, než si lidé uvědomí pouhou
jednoduchost řešení. Samotná jednání o vybudování nové reprezentativní budovy začínají až
o třicet let později. Po nesmyslných úvahách a zdrženích je ustanoveno místo budoucího
umístění nového objektu – tehdy ne příliš vyhledávané území, vyznačující se promáčenou
půdou a nevhodnou orientací až za hradbami města 12 (obr. 6). Na stavbě se podílela stavební
firma Nekvasil,13 jednalo se o jednu z největších tuzemských prosperujících stavebních
společností, zakladatelem i majitelem byl přední český stavitel, jenž se podílel na množství
staveb, zejména potom v Praze a okolí.14
Samotné zednické práce trvaly šest let15, a co se financí týče, bylo nutno vynaložit částku tří
miliónů korun. Stylem vládnoucím konci devatenáctého století byla novorenesance. Tento
stavební směr byl využíván zejména pro světské a veřejné stavby jako divadla, muzea, školy,
a nádraží. K charakteristickým znakům patří kamenná zdobená průčelí, arkády a arkýře.16
Svůj provoz věznice s justičním palácem zahájila ještě za vlády Františka Josefa II (obr. 7). Tuto
dobu lze považovat za nejklidnější léta v historii budovy. Za období Rakouska- Uherska
a počátku První republiky byla věznice využívána jako vazební a pro výkon kratších trestů.17
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SOKA Uherské Hradiště, AM UH I. – inv. Č. 838, k. 653
ČOUPEK, PhDr. Jiří. z dějin města. Zpravodaj města Uherské Hradiště. 2007, (5), s. 18 - 19.
12
PORTL, Mgr. Pavel. Za zdmi hradišťské věznice. Malovaný kraj. 2013, 49(2), s. 6 - 7.
13
o věznici. In: Memoria [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://veznice.uh.cz/doc/5/
14
Stavitel pro Prahu Václav Nekvasil. In: Profit [online]. [cit. 2016-03-13]. Dostupné z:
http://euro.e15.cz/profit/stavitel-pro-prahu-vaclav-nekvasil-899299
15
PORTL, Mgr. Pavel. ZA zdmi Hradišťské věznice. Malovaný kraj. 2013, 49(2), s. 6 - 7.
16
MIKULÁŠ, David. Novorenesance [online]. [cit. 2016-02-28]. Dostupné z:
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/osmicka/novorenesance.pdf
17
MF Dnes. 2008, 12. června 2008 (137).
11
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z období mezi léty 1901 – 1920 k dispozici příliš neobvyklých informací není. Ve spisech jsem
objevila pouze Výnos ministerstva spravedlnosti z 10. listopadu 1920,18 kde jsou přesně
stanoveny mzdy, jež mají vězni za odvedenou práci pobírat, je také kladen důraz, aby bylo
dbáno na osmihodinovou pracovní dobu.19
K prvnímu rozsáhlejšímu zatýkání dochází v roce 1921, kdy jsou do věznice převezeni
účastníci tzv. hodonínské stávky.20 Tato éra nebyla ale ničím oproti tomu, co následovalo. Než
se dostanu do období čtyřicátých let ve věznici, dovolím si zmínit opět několik poznatků
z archiválií. Nejvíce mne zaujala tabulka z roku 1930,21 prostřednictvím které je zakázáno
kouření vězňům a vyšetřovancům (obr. 8). O třináct let později je nucen okresní soud
v Uherském Hradišti vypracovat podrobnou zprávu o celkové výměře schodiště, jednotlivých
cel, o počtu kanceláří atd.22 Text je psán česky i německy, což se stává předzvěstí následujícího
dění. V průběhu druhé světové války byla věznice využívána gestapem. Mezi zdmi se mihlo
množství lidí, kteří zde mnohdy strávili pouze několik dní a následně byli odvezeni do Brna,
v některých případech jejich smutná pouť končila a ž v koncentračních táborech. Po ukončení
druhé světové války 19. červena 194523 je zřízen Mimořádný lidový soud. Tentokrát se role
prohodily a souzeni jsou ti, kteří dříve s hrdostí zvedali pravou ruku a zvolávali jméno svého
vůdce. Bylo zde řešeno na 1200 případů. Pravomoce tohoto soudu zasahovaly i do dalších
okresů jako: Hodonín, Uherský Brod, Holešov Zlín… Předsedou byl zvolen uznávaný soudce
Karel Mahovský.24 Kromě vystudovaných soudců s titulem, vláda vybrala a ustanovila také
bezpočet soudců z lidu, jednalo se zejména o osoby, perzekuované za okupace, nalezneme
mezi nimi jména jako Alois Grebeníček z Jalubí, Jan Tvrdoň z Kunovic nebo také Oldřich
Burian z Mařatic.25 Souzeni byli ať už příslušníci gestapa, NSDAP nebo jiných organizací,
protektorátní úředníci, propagátoři nacismu nebo udavači. Smrt zde našlo více než 4026 osob
odsouzených mimořádným lidovým soudem. V této době se pomalu, ale jistě začíná

18

SOKA Uherské Hradiště, OS UH, inv. č. 607, k. 647
SOKA Uherské Hradiště, OS UH, inv. č. 607, k. 647
20
Historie uherskohradišťské věznice a svědectví pamětníků. In: Iniciativa za důstojné využití věznice v
Uh. Hradišti [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: www.vewznicehradiste.cz
21
SOKA Uherské Hradiště, OS UH, inv. č. 643, k. 708
22
SOKA Uherské Hradiště, OS UH, inv. č. 643, k. 708
23
Mimořádný lidový soud Uherské Hradiště. Slovácko. 2012, 54, s. 267
24
Mimořádný lidový soud Uherské Hradiště. Slovácko. 2012, 54, s. 268
25
Mimořádný lidový soud Uherské Hradiště. Slovácko. 2012, 54, s. 268
26
Mimořádný lidový soud Uherské Hradiště. Slovácko. 2012, 54, s. 267 - 268.
19
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projevovat stáří budovy. V souvislosti se změnou poměrů v roce 194827 je komplex věznice
rozdělen na dvě části: věznici krajského soudu a vyšetřovací věznici Státní bezpečnosti.
V tomto momentě se začíná psát nejsmutnější část uherskohradišťské historie.
Od výstavby až do roku 1948 se ve vězeňské kapli (obr. 9) konaly pravidelně náboženské bohoslužby. Dodnes můžeme v místním kostele Františka Xaverského nalézt křížovou cestu,
která byla původně umístěna po bocích kaple. Postupně v závislosti se socialistickými myšlenkami dochází k pomalému utlumování, které vede v roce 195028 k úplnému zákazu a zrušení náboženských mší. Přesto se čas od času našel farář, který prováděl bohoslužby bez vědomí dozorců a doslova tedy „načerno“. Jednalo se ovšem o velmi riskantní postup, při zjištění byl organizátor i další příslušníci tvrdě potrestáni. Za jednu z počátečních metod k získávání informací bylo, podle svědectví mnohých uvězněných, falešné zpovídání, kdy se za kněze
vydávali představitelé Státní bezpečnosti a pokoušeli se ze zpovědníků vymámit různá tajemství.29
Mezi vězněnými byli osoby představující hrozbu pro republiku. K zadržení stačila pouhá nepatrná záminka, proto za mřížemi končili taktéž představitelé Orla30 – křesťanské sportovní
organizace.
V letech 1949 – 1954 bylo v Uherském Hradišti z politických důvodů odsouzeno a popraveno
16 osob, dalších 11 vězňů bylo umučeno při výsleších.31 K počtu obětí připočítáváme ještě dvě
zastřelení, dostáváme se tak na číslo 29.
S počátkem šedesátých let dochází ke zrušení Krajského soudu i věznice a přesunutí do města
Brna.32 Justiční část je až do roku 1964 využívána okresním soudem Uherské Hradiště (obr. 10).
Poté, co v roce 195233 došlo k přesídlení dnešní Střední uměleckoprůmyslové školy UH ze
Zlína do UH, je řešen problém vhodného umístění. Čtyři roky po skončení provozu krajského
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soudu a věznice tj., 196434 dochází K „prohození“ budov mezi okresním soudem a Střední
uměleckoprůmyslovou školou (obr. 11). Tato instituce sídlí v místě bývalého justičního paláce
dodnes, využívá část objektu, kde proběhla v roce 2006

35

důkladná rekonstrukce. o případ-

ném rozšíření do budovy bývalé věznice vedení školy neuvažuje. Pouze čas od času je budovy
s pohnutou historií využíváno jako kulisy pro práce nadaných studentů, jak ale tvrdí sám ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště akademický malíř Jan Pospíšil:
„Studenti nemají do tamních prostor větší přístup jak širší veřejnost, dva roky zde při příležitosti Slavností vína a Dne otevřených dveří probíhá výstava děl našich mladých umělců.“36

1.3. Slzy, pot a krev
Následující část se věnuje politickým procesům v padesátých letech, zpracovává jednotlivé
příběhy a osudy několika vězňů. Text je sepsán na základě internetových a knižních zdrojů,
jejichž přesné názvy jsou uvedeny pomocí odkazu v textu na konci práce. Velkou část také
tvoří aktuální informace získané z rozhovorů s jednotlivými pamětníky a jejich názory na aktuální situaci. Mezi jmény týraných figurují Vladimír Drábek, Anna Honová, Jan Janků, Pavel
Hubačka, Miloš Zemánek, František Kolečkář, Miroslav Píštěk, Štěpán Vašíček, Bohumil Zhof,
Jan Herka 37a mnoho dalších.
Justiční palác s přilehlou věznicí ukrývá dvě nádvoří (obr 12). Samotná budova je tvořena
dvěma patry a podkrovními prostory (obr. 13). Vše začínalo úvodním výslechem v nevalně
působících vyšetřovnách, pokud se dotyčný nepřiznal, byl posouzen jako závažnější případ
a poslán na tzv. samotky, které jsou lokalizovány v přízemí věznice (obr. 14). Zde měl již po
celou dobu a pouta a musel neustále vykonávat pohyb na studené betonové podlaze, což mělo
vést k celkovému vyčerpání a očekávanému přiznání. Některé nezlomil ani tento stupeň, putovali tedy do cel vedle vyšetřoven StB. – tzv., korekcí Dostáváme se opět K dalšímu stupňo-

34

Rozhovor s Akademickým malířem a ředitelem SUPŠ UH Janem Pospíšile uskutečněný 14. 3. 2016 v
Uherském Hradišti
35
Soud - justiční palác. In: Národní památkový ústav [online]. [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: www.
pamatkovykatalog.cz
36
Rozhovor s Akademickým malířem a ředitelem SUPŠ UH Janem Pospíšile uskutečněný 14. 3. 2016 v
Uherském Hradišti
37
Pamětníci Uherského Hradiště ze seznamu zaslaného spolkem Memoria

13

vání utrpení. Muklům (politickým vězňům) bylo odňato dokonce i světlo, při chůzi jim zároveň přitěžovaly mohutné kovové předměty vážící až 20 kg.38 a nemyslitelným bylo i podávání
potravy. Přesto se našlo mnoho těch, jež překonali bolest, povznesli se nad tělesnou chabost
a pokračovali dále. StB se lehce nevzdávala a poslední a zároveň nejhrůznější místo tvořily
třicítky, pro které bylo vyhrazeno vlastní křídlo cel (obr. str. 15).
Hrubým výslechům nebyly ušetřeny ani ženy, jak bychom se mohli domnívat. Své o tom ví
Anička Honová (obr. 16), která okusila uherskohradišťské buranství a negalantnost na vlastní
kůži. Jak v jedné ze svých výpovědí sdělila, ženy byly týrány zejména psychicky, vyhrožovalo
se ublížením na zdraví členům rodiny nebo odebráním dítěte a jeho umístěním do domova.39
Věznice měla oddělenou část pro ženy a muže. Ženské oddělení bychom nalezli bezprostředně
pod obávanými třicítkami.40
Vzhledem K předchozím informacím nemá ani cenu zmiňovat úroveň hygieny a stravy,
každý si jistě udělá svůj obraz sám. Snad jen za drobnou zmínku stojí ranní „zelená kávička“ –
specialita místních vyšetřovatelů, hrnek černé kávy ozdobený bromovým práškem,41 který vytlačuje a nahrazuje jód ve štítné žláze. 42 Je více než jasné, že se nejednalo o žádné vitamínové
doplňky, ale spíše látky, jež měly ještě více podlomit už tak chabé zdraví uvězněných.

1.3.1. Vladimír Drábek
„Pan Drábek se narodil v roce 1927, přesněji 23. října.“43 Jeho rodiče žili spokojeným a skromným
životem v malebné vesnici v blízkosti Uherského Hradiště – Kudlovicích. Zde Vladimír
(obr. 17) vyrůstal a trávil svá dětská léta. Bohužel musím podotknout, že i on je členem podle
mě tzv., „nešťastné“ generace, která zažila nejen hrůzy druhé světové války a nacistické věznění, ale také nesvobodu slova a omezování vlastních názorů vlivem komunistické nadvlády.
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Od malička překypoval bystrým rozumem a intelektuální myslí. Na základě výborných školních výsledků bylo rodičům doporučeno, aby chlapec nastoupil na Gymnázium v Uherském
Hradišti. Jak jsem ale již psala výše, doba byla nelehká, studentům byla na nějaký čas znemožněna příležitost vzdělávat se a nabývat nových vědomostí. Až s rokem 194544 se mohutné
vstupní dveře opět otevřely, a stejně jako další mladí, i pan Drábek neztratil sílu, pokračoval
ve studiu a úspěšně složil zkoušku dospělosti.
Kvůli nedostatku finančních prostředků nešel studovat dále a stal se úředníkem na úřadu
ochrany práce. V průběhu let, s přibývajícím věkem rostla postupně chlapcova zvědavost
a touha zapojit se do společenského dění. S koncem druhé světové války z pamětí Čechů nevymizely hrůzy, kterých byli v předchozích letech svědci. Pomalu klesala důvěra v pravicové
strany, nikdo si neuvědomoval, že jediná správná cesta vede uprostřed. Po vítězství KSČ
v květnových volbách 194645 usedá do čela vlády Klement Gottwald. Postupně se nad českou
zemí opět stahují mračna. Definitivně je rozhodnuto v roce 1948, kdy je v červnu46 po odstoupení Edvarda Beneše zvolen novým prezidentem Klement Gottwald, čímž začíná éra levicové
vlády, končící až revolucí roku 1989. Občané se odmítají smířit s novými pravidly a opětovným neklidem v rodné zemi. Někteří vyslovují své názory nahlas, jiní opouštějí mateřskou
zemi, další se obávají a ze strachu dělají vše, od čeho očekávají profit a jistotu bezpečí. Pan
Drábek byl přívržencem první skupiny. Jak sám na základě telefonického rozhovoru uvedl,
byl v podstatě poměrně hodně na očích širší veřejnosti Kudlovic. Nebál se dát najevo svůj nesouhlas s probíhajícími změnami a chystající se vládou. Jakmile se do rukou tehdy jedenadvacetilého47 muže dostal leták s výrokem prezidenta Beneše, v němž vyjadřuje obavu o demokracii ve státě, rozhodl se pan Drábek nestát pouze se založenýma rukama a pomoci své vlasti.
Letáky s výroky posílal dál, obeznamoval další osoby se skutečnou situací ve státě. „Za noc se
mi podařilo vyrobit asi pouze 50 kopií, které jsem nestihl rozšířit dále než jen po Kudlovicích.“48 Celá
akce se seběhla velmi rychle. I naproti tomu, že nikoho nepomlouval, nikomu neubližoval, se
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opět projevila lidská touha po odplatě a vlastní moci. Netrvalo dlouho a v Kudlovicích zazvonili vyšetřovatelé, kteří Vladimíra podrobili hned několika nepříjemným výslechům.
První útočištěm se staly cely v Uherském Hradišti, zde pan Drábek strávil pouhé tři měsíce.
Při otázce, zda-li si vybavuje jména svých trýznitelů pan Drábek vyslovuje jasné a zřetelné ne.
„Tato otázka je mi kladena často, a vždy tvrdím jedno a to samé. Nepřišel žádný z vyšetřovatelů a neřekl: mé jméno je to a to, když budete odpovídat tak, jak budu chtít, budu hodný, avšak jakmile shledám
vaše věty lživými, pak poznáte, jaký doopravdy dovedu být. Navíc se střídali, byla to vždy skupinka
několika hlídačů a navzájem si s kolegy vyměňovali informace, co se dělo.“49
Po Uherském Hradišti je pan Drábek dopraven do Brna před soud, kde si vyslechl rozsudek,
který mu ukládal třicet měsíců vězení. Byl odsouzen na základě zákona 50 z roku 1923, za
přípravu úkladů o republiku s dodatkem spolčení se s nezjištěnými pachateli 50. Pátrala jsem
a vyhledala si celý zákon, dle mého úsudku se jednalo o „HLAVU I. Úklady o republiku. (§ 13).”51
Mezi místy, jimiž si pamětník prošel, nalezneme také věznici Bory u Plzně (obr. 18). Zasloužené propuštění přichází ž na Velikonoce 1951. Původní pocit radosti rychle vystřídaly obavy
o budoucnost. „Vrátit se na úřad ochrany práce bylo nemožné, protože se jednalo o státní podnik. Nějakou dobu jsem strávil u rodičů a pomáhal jim v jejich drobném hospodářství.“ Veškeré pracovní příležitosti se počaly ztrácet v mlze, až pojednou došlo K otevření malé fabriky ve sousední vesnici. „Lidé v blízkosti mě znali, a proto jsem dostal místo soustružníka. Jednalo se o železářskou výrobu.“52 Dokonce mi pan Drábek sdělil, že se setkával s pozitivními ohlasy na svou páci, i od
kolegů, kteří byli ve straně. „Nechci se chlubit, ale za svou službu jsem nepokazil ani jeden výrobek
a dokázal jsem pracovat s přesností na setiny milimetru.“53
Po necelém roce práce a snažení přišel šok. Jeden předseda stranické organizace vyjadřoval
svůj pohrdavý postoj a nestyděl se hlásat, že nebude pracovat s bývalým zločincem, jelikož by
u sebe stále musel mít zbraň. Využil svých kontaktů a pana Drábka přesunul do Ostravy, Vít-
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kovických železáren (obr. 19). Práce byla opět s kovy a díky předchozím zkušenostem nepřiváděla pamětníka do rozpaků. „Po čase si na mě vzpomněli vojenští úředníci a já znovu musel odejít.“54 Jelikož neměl splněnu povinnou vojenskou službu, narukoval do oddílů PTP (Pomocný
technický prapor),55 kde strávil následující rok a půl. Alespoň, čas od času dostal dovolenku,
která se stala klíčem k návštěvě rodičů a známých. Avšak jedno z těchto šťastných setkání
mělo neblahého konce. Stejně tak jako Vladimír Drábek, i jeho otec František byli muži, kteří
se nebáli, a nenechávali se strhnout proudem. Známe to z filmů, popřípadě dokumentů, typický obrázek, jak se občané pokoušejí zachytit frekvence zahraničních rádiových stanic nebo
Svobodné Evropy.
Pouhé povědomí o problémech komunistické politiky naplnilo Vladimírovo srdce radostí, kterou chtěl sdílet se svými druhy, byl udán a opětovně zatčen. Tentokrát ho před vězením „zachránila“ tuberkulóza plic. Na základě lékařské zprávy byl z vojenské služby propuštěn a následně se podrobil tříletému léčení, jež se setkalo s úspěchem.
Dalším místem mého zájmu, byla budoucnost, zejména pro děti pana Drábka. Společně s chotí
museli kvůli minulosti překonávat různá úskalí a zapomenout na množství snů a představ.
„Dceřiným přáním bylo pracovat ve školství. Bohužel neočekávala, že by jí to bylo povoleno. Byli jsme
rádi, že jí komunisté dovolili alespoň střední školu, o dalším vzdělání jsme se radši ani nebavili, protože
jsme věděli, co by nastalo.“56
Společně S uvolněním poměrů na jaře 1968 začínají na povrch vystupovat politické procesy
z padesátých let, což vede ke vzniku tzv., Klubu 231.57 Jednalo se o organizaci, která sdružovala politické vězně odsouzené většinou podle zákona č. 231/1948 Sb.,58 odtud tedy název
K 231. „Na konci června 1968 přijalo Národní shromáždění Rehabilitační zákon č. 82/1968 Sb.“59
oslava se nekonala, protože všechny žádosti rozprášil příjezd ruského vojska. Radost přichází
až ve spojitosti se sametovou revolucí. Můžeme se dohadovat, jestli se jednalo o promyšlený
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krok nebo skutečný návrat k demokracii. Když se totiž podíváme na komunistické hospodaření je více než jasné, že celý systém by se časem položil sám.
Aby si občany získali alespoň lákavými cenami zboží, které se, jak sami ve svých projevech
hlásali, se na rozdíl od západních cen nemění, zatěžovali státní ekonomiku tak, že produkty
prodávali pod cenou, což způsobilo nutnou dotaci ze státní pokladny.
Společně se znovuotevřením krabic s lidskou svobodou se pan Drábek začíná stále více a více
angažovat v politickém dění, v porevolučních politických volbách je zvolen starostou. Důstojnou funkci bere s rozumem a velkou zodpovědností, zejména proto se těší velké oblibě voličů
a spoluobčanů.
Dnes žije společně se svou paní v rodinném domě v Kudlovicích.
V poslední části rozhovoru jsme se dostali k tématu současného stavu věznice v UH. Pamětník
sděluje, že věznice je nyní ve svém stavu ostudou celého města. Přichází řeč i na trýznitele
a dozorce. Pan Drábek je předsedou pobočky KVP ČR (obr. 20) a sdělil mi, že velmi často na
schůzích probírali právě znovuotevření případů, ale bohužel bez výsledků. I naproti tomu je
pan Drábek rád zájmu mladých lidí a se zapálením sděluje příběh svého života, čímž nám
umožňuje nahlédnout do nitra problému.

1.4.

Týrání s úsměvem

Nyní se nabízí otázka, kdo byli ti, jež bez výčitek dokázali mučit jiné, brát jim jejich svobodu,
naděje a radost ze života. Jakýkoli nástup diktatury či nedemokratické zaměření státu způsobuje vznik skupiny obyvatel nesouhlasících s předkládanými názory a povinnosti. V tomto
ohledu nám napovídá historie, vznik povstání proti absolutistickému monarchovi, odpor k fašismu, socialismu a nacismu. Dochází k selhávání práv občanů, jsou omezeny základní lidské
potřeby a přání. Všichni odpůrci jsou tvrdě potrestáni jako výstraha pro případné další zájemce. Nejinak tomu bylo i v Uherském hradišti a nechvalně proslulé věznici. Můžeme nalézt
jména, životopisná data, rozpis spáchaných činů, nicméně potrestání už zajistit nedokážeme.
S některými trýzniteli byly po osmdesátém devátém roce zahájeny soudní procesy. Množství
papírování, zajišťování důkazů a neustálé odmítání viny zapříčinily, že pouze hrstka vinných
došla svého trestu. v tomto ohledu je nejspíše nejskloňovanějším jménem Alois Grebeníček
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(obr. 21). Nesmíme ale zapomenout i na další jako Ludvík Hlavačka (obr. 22), Miloš Holub,
Jindřich Lovecký, Vladimír Zavadilík, Alois Čáň.60
Na začátku devadesátých let byla podána hromadná žaloba, týkala se zejména Aloise Grebeníčka, Vladimíra Zavadilíka a Ludvíka Hlavačky. Prvotní vyšetřování započalo rokem 1968,
ale stejně tak kvůli tlaku Sovětského svazu skončilo.
Do jádra problému nevidíme, je možné se domnívat, že případ byl prodlužován zejména kvůli
tlaku z vyšších míst, nicméně celou kauzu dostala na starosti soudkyně Okresního soudu
v Uherském Hradišti Radomíra Veselá.61 Čas ubíhal, mezitím náš svět opustilo několik klíčových svědků, obžalovaní nedocházeli do soudní síně z důvodu zdravotní indispozice. Nakonec dochází k oddělení kauz a každý z bývalých vyšetřovatelů StB je souzen samostatně.
Posouváme se k nechvalně známému mučení elektrickým proudem, Za autora je považován
velitel Ludvík Hlavačka. Jednalo se o plíšky, jež se vyslýchaným přikládaly na plosky nohou
do bot, výsledkem bylo, že vyšetřovaní křičeli a trhali nohama.62 Naopak Květoslav Svárovský
– taktéž jeden z příslušníků StB v UH tvrdí, že celá kauza o elektrickém proudu je pouze smyšlená, na druhé straně připouští facky a hrubé zacházení.63
Vladimír Zavadilík byl odsouzen ke dvěma letům a jako jediný se pokusil svým obětem omluvit. Do výkonu trestu nenastoupil kvůli vysokému věku. Nejedná se ani tak dostat dnes již
devadesátileté starce do vězení, ale spíše je úmyslem poukázat na jejich skutky a donutit je,
aby si uvědomili své chyby.
Po zhlédnutí krátkého dokumentu na stránkách České televize s názvem Kauza Uherské Hradiště64 jsem byla překvapena názory některých vrstevníků politických vězňů, kteří redaktorku
reportáže nařkli z provokace a výmyslů. Na stranu svého otce se tvrdě postavil i bývalý předseda KSČM Miroslav Grebeníček (obr. 23), který na jeho obhajobu sepsal kontroverzní knihu
Hradba vzdoru,65 kde se neostýchá politické vězně označit za nevěrohodné osoby.
Alois Grebeníček byl stíhán pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, kam spadá
i těžké ublížení na zdraví. Pokoušela jsem se nahlédnout do minulosti a zjistit, co mohlo vést
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K nelidskému chování. Napadla mě spojitost s vězněním A. Grebeníčka gestapem. Zjištěný
poznatek jsem konzultovala s doktorkou dětské psychiatrie MUDr. Alenou Březíkovou, která
vyjádřila, že daná situace nemá na člověka vliv, pokud je duševně zdravý a není stále ve fázi
vývoje osobnosti. Avšak i kdyby byl z části svými předchozími zážitky ovlivněn, ani to by
neomlouvalo jeho chování. Vždyť oběti pana Grebeníčka zakusili mnohokrát více než on
a přesto po svém propuštění nespravedlivé činy páchané vůči své osobě nikomu nevraceli. Ba
naopak.
S několika politickými vězni z UH jsem mluvila. Byla jsem uchvácena jejich vlídným hlasem a
ochotou mi pomoci. Ať už se jednalo o paní Honovou, která mi dokonce zaslala užitečné materiály, pana Kolečkáře a v neposlední řadě Vladimíra Drábka. Pokoušela jsem se kontaktovat
i Jana Janků (obr. 24), který se na podzim účastnil Dne otevřených dveří a návštěvníkům osvětloval dotazy a názorně předváděl vlastnoručně vyrobené předměty z chleba, mezi nimiž byly
k nahlédnutí šachové figurky a kříž (obr. 25, 26). Bohužel současný stav pana Janků nedovoloval delší a pro něj značně vyčerpávající rozhovor.
Jedná se o velmi bolestivé chvíle, přesto pamětníci našli sílu o svých vzpomínkách hovořit
s dalšími a dalšími generacemi. A proč? Abychom nezapomněli a abychom my nemuseli prožívat stejná muka, jako kdysi oni.

1.5.

Povědomí okolí

V této chvíli se obracím na pomoc babiček.
Mgr. Věroslava Plášková vyrůstala v blízkém okolí a při docházce do školy procházela každodenně kolem věznice. Vzpomíná si, že areál zasahoval i na území dnešního autobusového nádraží, které se dříve nacházelo naproti hotelu Grand. Celý areál byl ohrazen vysokou zdí, na
pravé i levé straně je zdivo původní, nicméně zadní stěna je postavena ve spojitosti se zmenšením prostoru vězeňského nádvoří. Nicméně nedošlo k žádné stavební destrukci, město využilo pouze volného prostranství ve středu věznice, sloužícího jako atrium. Přesnou dataci
přesunu autobusového nádraží si babička nevybavuje, navedla mě na rozmezí sedmdesátých
let. Běhá mráz po zádech, když si člověk uvědomí, jaké činy se odehrávaly v budově, kolem
které vedla nevinná cesta dětí do školy. Rovněž se dozvídám i něco pro mě překvapujícího
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a tedy, že naše vzdálené příbuzenstvo nebylo taktéž bez poskvrny. Věroslava připomíná mladého muže, o němž se proslýchalo, že si občas zaskočí „vybít“ zlost do věznice, byl údajně
členem StB a v průběhu uvolnění poměrů v roce 1968 ho vyhledávaly přeživší oběti, jež si
chtěli vybavit účty.66
Další pozorování směřují ke druhé rodinné větvi. Dostávám se k Marii Kopišťové, rozené Volfové, která se v době politických procesů nacházela ve značné vzdálenosti od UH. Zajímalo
mne, co se o Uherském Hradišti proslýchalo a jaké informace byly k dispozici v odlehlých krajích.
V době politických procesů bydlela společně s rodiči ve Všechovicích ležících v Olomouckém
kraji. Podle jejích slov se lidé obávali cokoli říci. „Pouze jednou, myslím, že to bylo na cestě ze
Svatého Hostýna, ke mně přistoupila paní, chvíli jsme si povídali, vzápětí ztišila hlas a naklonila se ke mně. Pokud se dobře pamatuji, pronesla větu ve smyslu, že dostat se do Věznice
v UH je doslova jisté utrpení.“67
Okolnosti vycházely více najevo a ž po osmdesátém devátém roce, kdy se babička konečně
dozvěděla něco více. „Nejmedializovanějším případem byl právě soud s panem Grebeníčkem,
vstávaly mi vlasy na hlavě, když jsem se zatajeným dechem poslouchala, čeho jeden vůči druhému schopen,“ ukončila Marie.68

1.6. Kupa chátrajících vzpomínek
V minulosti se objevilo již několik návrhů na přestavbu a rekonstrukci areálu věznice. Ani jeden z nich nebyl realizován. První plány pocházely z 60. let69 minulého století. Jistě je překvapují, v jakém krátkém časovém úseku, po dnes velmi známých a hrůzných soudních procesech
dochází k úvahám o možné přeměně. Zda-li se jednalo o snahu zahladit stopy či o pouhou
službu občanům Uherského Hradiště, se dnes už nedozvíme.
Prvotní návrh počítal s využitím prostor pro ONV a Umělecko-průmyslovou školu s Pionýrskou organizací v Uherském Hradišti.70 V návrhu jsou prostory rozděleny na jednotlivé části
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(obr. 27). Autoři této myšlenky si uvědomovali nesourodost školství a ONV, proto na konci
dokumentace zdůvodňují, že se jedná pouze o přechodný stav. Rekonstrukce má vyřešit také
problém s ubytováním studentů a časem by měla budova bývalé věznice sloužit pouze pro
nové generaci mládeže – teda pouze vzdělávacímu odvětví.
Je zajímavé, že návrh z roku 198171 od prvotní myšlenky upouští v plném rozsahu. Na místech
lidského utrpení by měl dle návrhu stát dům služeb. Ze zprávy je poznat, že projekt byl téměř
na spadnutí, ale naštěstí se tato rekonstrukce neuskutečnila. Nejspíš s podivem čtete, že jsem
použila slovo naštěstí – je to proto, že po zhlédnutí architektonického návrhu z osmdesátých
let jsem se mírně zhrozila (obr. 28). V rámci úprav je počítáno také se značnými přístavbami,
které měly nést charakter moderních socialistických staveb. Je logické, že by spíše došlo ke
znehodnocení historické stavby, ale na druhé straně bychom nyní nemuseli rozebírat otázku
rekonstrukce a budoucího využití. Každopádně umístění obchodů a nejrůznějších řemesel by
bylo projevem hlubokého pohrdání vůči těm, kteří zde trpěli.
Předloženy jsou dvě koncepce: A a B. Liší se prostorovým uspořádáním a rozvrhnutím jednotlivých částí. Na těchto návrzích z 80. let 20. stol. se podílel Ing. architekt Dostál. Přesné
datum je Gottwaldow březen roku 1981.

1.7.

A co bylo dále

Vlastnictví justiční části spadá pod Zlínský kraj. Přibližně v polovině devadesátých let
převedlo město vlastnictví bývalého vězení Vězeňské službě ČR72, která byla jako jediná
schopna uskutečnit opravu. Ihned byly vypracovány projekty, které měly vytvořit novou
vazební věznici. Plánování došlo až tak daleko, že bylo vydáno stavební povolení, ale těsně
před samotným zahájením dochází k přehodnocení priorit a projekt je odložen. Správa
Vězeňské služby ČR vyčkávala do roku 200273, kdy vlastnictví přepisuje Okresnímu soudu
v Uherském Hradišti. Ten prostory využívá ke skladování spisů s různými skartačními
lhůtami, v rozmezí od dvaceti do sedmdesáti let. Současný ředitel Okresního soudu
v Uherském Hradišti Ing. Vratislav Janča objasňuje neslučitelnost potřeb a zabezpečení soudu
s dalšími státními orgány jako např. úřadem práce, se kterým hradišťská justice sdílí jednu
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a tutéž budovu (obr. 29). Vzhledem k nevyhovujícím prostorům a dispozici budovy okresního
soudu, je taktéž jedna z variant opravit objekt bývalé věznice a obnovit zde činnost soudu.
S touto představou jsou ztotožněni i představitelé městského zastupitelstva. Jak Phdr. Ivo
Frolec tvrdí: „ Je nutné najít využití, které by nijak nenarušovalo pietní atmosféru plánovaného muzea,
nejideálnějším řešením je tedy sdílení se státními složkami.“74
V současné době věznice stále stojí na svém místě a marně čeká na opravu. Často lze v médiích
najít články, jejichž titulky sdělují velkými písmeny, že město chce koupit věznici a plánuje
opravu, jiné tvrdí, naopak, že stát nechce věznici prodat. Většina občanů shledává nejlepším
východiskem odkoupení areálu a následnou rekonstrukci. Ta je více než nevyhnutelná. Některá patra jsou v tak dezolátním stavu, že je téměř nemožné a životu nebezpečné dostat se do
jejich blízkosti. O budoucnost komplexu se stará spolek Memoria (obr. 30), jenž se snaží prosadit větší zájem u občanů.
Tato organizace se zasloužila o sepsání petice za důstojné využití věznice. Množství podpisů
přibývá každým dnem, ale očividně to nestačí k tomu, aby se začalo konečně něco dít.
V tuto chvíli nastává poměrně složitá část práce. Za úkol si dávám zjistit postupně nezrealizované návrhy přeměny budovy.
Jako první mi odpovídá pan Pospíšil – ředitel SUPŠ v Uherském Hradišti, který mě informuje
o záměru rekonstrukce věznice. Před pár lety bylo v úmyslu přesídlení části Baťovy univerzity,75 která měla budovu „hrůzy“ sdílet společně s muzeem totality a komerčními prostory,
při čemž by byl prostor rozdělen spravedlivě v poměru jedné třetiny pro každý z vyjmenovaných tří účelů.
Následně mne kroky vedou k Okresnímu soudu v Uherském Hradišti, zde se dozvídám další
podstatné informace.
Mé žádosti o setkání vyhověl taktéž pan místostarosta města Uherské Hradiště, doktor filozofie Ivo Frolec. Situace s budovou bývalé věznice je poměrně komplikovaná. Jak sám člen politické strany KRUH – ZVUK 12 tvrdí, jednání je zkomplikováno řadou průtahů a nepředpokládaných komplikací. Sám zavrhuje využití části věznice pro komerční účely, jako většina občanu vidí tento záměr jako neetický a neslučitelný s historií budovy.
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Médii taktéž proplouvá řada nejasných, zkreslených a nepravdivých informací. Jediné, čím si
v současné době můžeme být jisti je to, že v centrální části objektu by bylo muzeum totality.
Co s dalšími prostory?
Využití ke komerčním účelům je nejen, jak jsem již psala nemorální, ale zároveň nerealizovatelné. Ve věznici je většina místností malého rozměru, případní zájemci by jistě vyžadovali
probouraní příček, stěn a mnoho stavebních úprav, zde by ovšem narazili na obrovský problém. Věznice se nachází v památkové zóně města a na základě památkové katalogu Národního památkového ústavu patří do skupiny kulturních památek, kam byla přiřazena přesně
14. 10. 1994, jelikož odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči. 76
Předpokládaná suma na opravu se pohybuje v rozmezí od 400 000 000 do 900 000 000. Pan
místostarosta nezamítá, že by město do případné rekonstrukce nešlo, ale vzhledem k velikosti
Uherského Hradiště by muselo jít o poměrně velké zadlužení, vhodná by tedy byla alespoň
částečná výpomoc státu. Zastupitelé městského úřadu vyčkávají a jsou ochotni jednat, zároveň
spolupracují se spolkem Memoria.
Město se svůj zájem snaží projevit pomocí chystané výstavy, na které se podílí s Klubem kultury v Uherském Hradišti, spolkem Memoria a Slováckým muzeem, zejména tedy historikem
Pavlem Portlem, jenž se problematice věnuje několik let a má za sebou už úspěšnou výstavu
z jara roku 2013.77 Memorandum o společné spolupráci bylo podepsáno 10. února 2016. Výstava by měla nést název Muzeum totalitních zločinů v Uherském Hradišti. Předpokládané
zahájení spadá na jaro příštího roku (2017).78 Svůj domov by měla expozice prozatimně najít
v prostorách, které se nacházejí v majetku města. V úvahu přichází např., podkroví Reduty.
Do budoucna se bude jednat o základ muzea totalitních režimů, které by město rádo vybudovalo v části bývalé věznice.
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2.

Praktická část
2.1. Dotazník
2.1.1.

Přehled a znění otázek:
1. Vyberte svou věkovou kategorii:
a) 18 – 30 let
b) 31- 50 let
c) 50 - 70 let
d) Více než 70 let
2. Mé bydliště se nachází:
a) V blízkosti 30 km
b) V jiných částech ČR nebo v zahraničí
3. Věznici v UH jsem navštívil/a:
a) Poprvé
b) Již opakovaně
4.

O možnosti návštěvy jsem se dozvěděl/a z:
____________________________________

5. Jsem rád/a, že byla povolena možnost prohlídky.
Ano/Ne
6. Ocenil/a bych častější příležitost k návštěvě.
Ano/Ne
7. Jsem alespoň zhruba seznámen/a s historií věznice.
Ano/Ne
8. Znám ji v souvislosti s:
____________________
9. Slyšel/a jsem o návrhu její rekonstrukce.
Ano/Ne
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10. Chtěl/a bych, aby rekonstrukce proběhla.
Ano/Ne
11. Pokud ano, navrhoval/a bych věznici využívat jako:
__________________________________________
12. Prohlídka se mi líbila.
Ano/Ne
13. Jsem muž/žena.

2.1.2.

Obecné informace

Jako každoročně, i tento rok se v našem malém kouzelném městečku konaly poměrně věhlasně známé Slavnosti vína. Kromě opojení nejrůznějšími skvosty moravských vinic, město
svým návštěvníkům nabízí také polichocení mozkových závitů a obohacení duše. Při příležitosti konání Dnu otevřených dveří se hosté mohou podívat do historických komplexů, budov
a navštívit historicky i kulturně významné místa našeho regionu. Aby se nejednalo o pouhé
prohlížení místností či jednotlivých památek, jsou jednotlivé expozice pravidelně provázeny
výklady mladých dobrovolníků – skautů nebo studentů hradišťských středních škol. Ze zájmu
o minulost jsem se s radostí této akce zúčastnila, k mému velkému štěstí jsem si mohla vybrat.
Nezaváhala jsem a zapsala se na seznam průvodců ve věznici.
Je známo, že právě tato památka láká každoročně největší množství turistů. Na jednu stranu
by nás mělo těšit, že zájem o historii se neztrácí a nerozplývá v čase, na druhé straně je velmi
smutné, až zoufalé, že nás lákají zejména místa plná lidského utrpení a smutku. Co se stalo,
už se odestát nemůže. Chyby předků je nutno přijmout a pracovat s nimi jako s fakty a výstrahami do budoucna.
Doufala jsem v opětovně hojnou účast. Po příchodu do areálu jsme dostali podrobné informace a potom se brány „hradišťského pekla“ otevřely konečně i pro nedočkavé osoby, postávající v řadě i několik desítek minut před plánovaným zahájením.
Plna očekávání jsem vkládala prosby společně s tužkou a kouskem papíru do rukou jednotlivých přicházejících. Většinou bylo mé přání vyslyšeno a potřebné dotazníky zodpovězeny. Je
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nutno konstatovat, že chování některých jedinců, kteří svůj nesouhlas zúčastnit se ankety projevili, řekněme mírně hrubiánským způsobem, bylo ovlivněno přemírou alkoholu smíšeného
s radostným opojením.

2.1.3.

Výsledky

Nyní přejdu k jednotlivým číslům a výsledkům.
Dotazník byl vyplněn 102 osobami (příloha 2), lze ho tedy brát za poměrně objektivní. Odpovědi byly sesbírány ve všech věkových kategoriích, nejhojněji osobami středního věku tj., od
osmnácti do třiceti let.

Otázka č. 1: Věková kategorie
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Co se týká pohlaví, zde bylo dosáhnuto téměř rovnosti. Několik dotazovaných nezodpovědělo, z vyplněných odpovědí bylo procentuálně vyhodnoceno 56 % žen a 43% mužů.

Otázka č. 12: Pohlaví
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2

69% respondentů pochází z UH nebo okruhu třiceti kilometrů.

Otázka č. 2: Místo bydliště
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Mezi návštěvníky, kteří nepocházejí z Uherského Hradiště a okolí se objevily i osoby z oblasti
Slovenska, Čech a Slezska.

Graf konkrétních míst bydliště
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Některé dotazníky byly vyplněny dvěma osobami, většinou partnerskými nebo manželskými
páry, jejichž hlasy byly započítány odděleně.
Zbývajících devět otázek se týkalo samotné věznice.
Více než 4/5 návštěvníků bylo ve věznici poprvé.

Otázka č. 3: Kolikrát jsem navštívil/a věznici
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18%

Poprvé
Již opakovaně
Nezodpovězeno

Odpověď
Četnost

Poprvé
102

82%

Již opakovaně
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Přičemž o možnosti návštěvy se nejčastěji dozvěděli od známých nebo prostřednictvím médií.

Otázka č. 4: Odkud jsem se dozvěděl/a o prohlídce
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Souhlas s prováděnými prohlídkami projevilo 93% respondentů.

Otázka č. 5: Jsem rád/a, že byla věznice
zpřístupněna
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Dokonce přes ¾ by ocenilo častější možnosti prohlídek a návštěv.

Otázka č. 6: Ocenil/a bych častější prohlídky
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Lidé, kteří se rozhodli věznici prozkoumat, byli z většiny seznámeni s historií.

Otázka č. 7: Jsem seznámen/a s historií věznice
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Na otázku, v jaké souvislosti o věznici slyšeli, byl nejčastěji uveden komunismus, politické
procesy nebo KSČ.

Otázka č. 8: Věznici znám v souvislosti s…
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Dvě třetiny zodpověděly, že ví o plánu a snaze uskutečnit rekonstrukci

Otázka č. 9: Vím o návrhu rekonstrukce
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A 83% dává tomuto návrhu svůj souhlas. Dvě z odpovědí zní nevím. Pouze čtyři nezodpověděli a nesouhlas vyjádřilo 12%.

Otázka č. 10: Chci, aby rekonstrukce proběhla
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U jedinců, kteří projevili souhlas s opravou, byly sečteny možnosti využití. Dle nejfrekventovanějších návrhů by věznice měla být využívána jako muzeum, památník popřípadě multikulturní centrum. 79

Návrhy respondentů na budoucí využití objektu
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2.2. Kroky za pravdou
Druhou polovinu praktické části tvořila návštěva tradiční pouti Muklů na Svatém Hostýně
(obr. 31), která byla organizována pobočkou Konfederace politických vězňů ČR v Bystřici pod
Hostýnem. Jednalo se v pořadí už o dvacátou třetí Muklovskou pouť, součástí byla také mše
svatá, proslovy u památníku (obr. 32) a přednáška v Jurkovičově sále, kde se sešli všichni příchozí političtí vězni, někteří sami, někteří v doprovodu partnerů a široké rodiny.
Na začátek trocha teorie. v průběhu dějin můžeme mluvit o dvou seskupeních, která shromažďovala bývalé politické vězně. Nejprve se jednalo o K 231. První zmínky jsou spojeny s pražským jarem roku 1968. Vše vypadalo pozitivně, zástupci mohli dokonce publikovat několik
zpráv do médií, docházelo k postupnému zřizování poboček po celé republice. Čím rychlejší
vzestup svobody, tím strmější pád a pot hrůzy přišel stejně tak, jako sovětské tanky.
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Údaje získané z dotazníku prováděného v Uherském Hradišti
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Myšlenka sdružení politicky nepohodlných osob byla rozprášena a všichni, kteří mysleli, že
se dočkají omluvy, byli nuceni opět se přizpůsobit tvrdším a tvrdším podmínkám.80
Politickým vězněm je občan, který byl v období od 25. února 1948 do konce roku 1989 odsouzen československými soudy pro politický odboj nebo politický odpor proti komunistickému
režimu za činy a jednání, které lze podle zákona číslo 119/1990 Sb. (pojednává o soudní rehabilitaci) a zákona číslo 198/1993 Sb. (Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu), kvalifikovat jako politicky motivované.81 Ve druhém z uvedených zákonů
je uvedeno, že Komunistická strana Československa, její členové i vedení jsou odpovědní za
způsob vlády na našem území v letech 1948 – 1989. Dočteme se zde mimo jiné také to, že státní
rehabilitační dluhopisy, které byly vydány obětem v roce 1990, mají svou splatnost pouze do
roku 1995. Zákon obsahuje devět článků a platnosti nabývá od 30. 7. 1993. Přímo v jednom
článku je uvedeno, že Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.82
Dne 30. 1. 1990 byla ustanovena Konfederace bývalých politických vězňů jako nástupce K 231.
Jedná se o dobrovolnou organizaci. Je tvořena ze žijících občanů České republiky, kteří byli
komunistickým režimem po roce 1948 vystaveni nebývalému teroru, jako byly popravy, mučení, dlouholetý žalář, konfiskace majetku, ale i společenská a sociální diskriminace.83 „Z původních 450 000 postižených občanů v současné době žije již pouze 8000.“84 KPV ČR má v částech
celé republiky několik poboček mimo jiné také v Uherském Hradišti, Brně, Bystřici pod Hostýnem, Chebu, Jihlavě. Předsedkyní je paní JUDr. Naděžda Kavalírová. Celá organizace se
v dnešní době soustředí na připomínání úskalí totalitního režimu, důstojné uctívání obětí. Několikrát ročně se setkávají u příležitostí výročí, schůzek nebo poutí a akcí, které pořádají.
Na jednu z poutí jsem se vypravila i já. v sobotu 5. září 2015 jsem využila slunečného počasí
a vyrazila na pěší túru směr Hostýn. Můj cíl byl jasný, chtěla jsem se zúčastnit pořádané pouti
a zároveň se poprvé seznámit s některými z těch, o kterých hodlám psát.
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Mši jsem již bohužel nestihla, ale přišla jsem akorát včas na začátek průvodu. Něco málo po
jedenácté hodině, za zvuku tamních silných zvonů, vychází z hostýnské baziliky hlouček osob
(obr. 33). Nejprve církevní hodnostáři, dále ministranti nesoucí svíce a za nimi už samotní členové KPV. Před vchodem se všichni seřadí, do popředí se nyní dostávají muži ve vojenských
uniformách. Do rukou uchopují honosně nazdobené věnce (obr. 34) a svým pravidelným krokem dávají pokyn k východu. Samotnou mě překvapuje množství lidí, ať už studentů, osob
v důchodovém věku ale i malých dětí, které s nadšením sledují, co se bude dít.
Od baziliky vyrážíme směrem k památníku. Jedná se o poměrně krátkou cestu. Kdo na Hostýně již někdy byl, jistě si vybaví velký pomník stojící v blízkosti posledního zastavení křížové
cesty, pod rozhlednou a větrnou elektrárnou. Průvod jde svižně. Mezi neznámými tvářemi
ihned poznávám paní předsedkyni Naděždu Kavalírovou (obr. 35), kráčící středem silnice
pevnou a odhodlanou chůzí. Před památníkem je nutno učinit nějaká organizační opatření.
Jsou položeny věnce, usazeni všichni vážení hosté. Kolem památníku se vytvořil hlouček návštěvníků, mezi nimi také já. Krásný slunečný den umocňoval celou atmosféru setkání. Následovalo několik projevů. Úvodní slovo patřilo panu místopředsedovi Leovi Žídkovi (obr. 36).
„Milé sestry a bratři z řad politických vězňů, příslušníků třetího odboje a ne méně drazí poutníci svatohostýnští, dámy a pánové, na děkovné pouti obětí politického režimu se scházíme ve svobodě a oficiálně
od roku 1993 po dvacáté třetí a předtím také v nesvobodě a neoficiálně od roku 1960 již po padesáté
šesté.“85 Obětem byla věnována minuta ztišení, během které zazněla večerka od trubače vojenské hudby z Olomouce.
Jednalo se dle mého názoru o velmi dobře zorganizovanou akci. Přítomni byli i zástupci čestné
stráže Armády ČR z Prahy. Mezi hosty se objevil opat Strahovského kláštera Michael Josef
Pojezdný, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR – Ing. Jan Bartošek a také JUDr. Jozef Baník, který opět udivil svým horlivým a srdceryvným projevem. Podařilo se mi s ním dokonce
prohodit několik slov, nemohla jsem si totiž odpustit pochvalu na silnou řeč pronesenou před
památníkem. Kromě poutníků si návštěvu neodepřeli ani skauti, zástupci Orla nebo Pomocných technických praporů. Po oficiální a veřejné části následovala přednáška respektive
schůze v Jurkovičově sále jednoho z poutních domů.
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Úryvek z projevu Lea Žídka 5. 9. 2016 na Svatém Hostýně
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Několik dní před poutí jsem napsala na ústřednu a prosila jsem, jestli by mi mohl být umožněn
vstup na besedu, brzy mi přišla odpověď. Ozvala se mi Blanka Matějíčková, současná tajemnice KPV ČR a zároveň dcera předsedkyně Naděždy Kavalírové.
Zhruba kolem čtvrt na jednu byl sál naplněn všemi pozvanými. Díky ochotě paní tajemnice
jsem zapředla krátký rozhovor s Janou Vozárovou. Ona sama sice nebyla vězněna v UH, ale
o věznici má rozhodně co říci. Její tatínek zde nějakou dobu pobýval, sdělila mi pouze základní
informace a odkázala mě na paní Honovou, která byla jednou z obětí Uherského Hradiště.86
Je nutno zmínit, že se nejednalo o naše poslední setkání. Paní Vozárová zavítala v rámci Dne
otevřených dveří do věznice a opět jsme měli možnost prohodit několik slov.
Jurkovičův sál byl plný (obr. 37), následovalo opět několik projevů a následně byla nadhozena
témata k projednávání, snažně jsem se snažila najít ještě někoho z UH, ale bylo mi řečeno, že
většina zejména kvůli svému tělesnému zdraví ihned ještě před schůzkou odjela. Nezbývalo
mi nic jiného, než se rozloučit, poděkovat a zpracovat vše, co jsem získala. V tento moment
jsem byla pevně rozhodnuta zabývat se věznicí, osudy lidí, které jsem potkala mě zajímaly
a usmyslela jsem si jít hlouběji a hlouběji.
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Rozhovor s Janou Vozárovou uskutečněný 5. 9. 2016 na Svatém Hostýně
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Závěr
Doposud jsem se setkala s články zobrazujícími pouze úsek tématu Uherskohradišťské
věznice. Má práce shrnuje informace v jeden celek a ukazuje nejaktuálnější stav situace i její
postupný historický vývoj.
Didaktická pomůcka bude jistě oceňována samotnými žáky i studenty. Rozvíjí dnes poměrně
rychle upadající dětskou představivost a umožňuje projevit svůj názor, čímž se jedinec učí
vycházet z rámce a nebát se dát najevo své myšlenky. Zároveň je nabízen pohled na historické
události z odlišné části.
Zatímco součástí běžné školní výuky jsou zejména letopočty, jména a přesné definice, zde se
s pojmy potkáváme v praxi. Názorně je předvedeno užití právních zákonů v souvislosti
s trestními záležitostmi, důležitá role psychiky člověka v těžkých životních situacích a historie
na základě vylíčení pamětníků. Žáci jsou přirozeně pobízeni k logickému myšlení a plánování,
což vede k rozvoji osobnosti a rozumových dovedností.
Na základě množství získaných informací je jedinci možno uložit samostatnou práci. Lze vést
hromadnou diskuzi, prostřednictvím které se seznamujeme s názory ostatních a své musíme
opatřit řádnou argumentací.
Významnou úlohu hraje i čtenářská gramotnost a schopnost vnímat slova i se všemi jejich
významy.
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