
 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace vnitřních prostor a areálu věznice, plány 

věznice 
Obr. 1 – Letecký pohled na bývalý Krajský soud Uherské Hradiště s přilehlou věznicí 

 
Zdroj: Foto Jakub Vojáček, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

 
Obr. 2 – Vycházkový dvůr 1 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

http://veznice.uh.cz/doc/4/
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Obr. 3 – Vycházkový dvůr 2 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

 
Obr. 4 – Chodba věznice 1 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

 

http://veznice.uh.cz/doc/4/
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Obr. 5 – Chodba věznice 2 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

 
Obr. 5 – Ukázka cely věznice 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

http://veznice.uh.cz/doc/4/
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Obr. 6 – Sklíčka na dveřích cely 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

 
Obr. 7 – Vězeňská kaple 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 
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Obr. 8 – Vnější pohled na vězeňskou kapli 

 
Zdroj: Foto Marek Malůšek, dostupný z: http://veznice.uh.cz/doc/4/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://veznice.uh.cz/doc/4/


 

Obr. 9 – Plán přízemí věznice 

 
Zdroj: ABS. Přírůstek Brno z roku 1995. Karton č. 31. Inv. č. 5. Zápisy o předání a převzetí 

věznic, oddílu SVS, stanice SVS. 1945, 1951, 1952 – 1954. 



 

Obr. 10 – Plán prvního patra věznice 

 
Zdroj: ABS. Přírůstek Brno z roku 1995. Karton č. 31. Inv. č. 5. Zápisy o předání a převzetí 

věznic, oddílu SVS, stanice SVS. 1945, 1951, 1952 – 1954. 



 

Obr. 11 – Plán druhého patra věznice 

 
Zdroj: ABS. Přírůstek Brno z roku 1995. Karton č. 31. Inv. č. 5. Zápisy o předání a převzetí 

věznic, oddílu SVS, stanice SVS. 1945, 1951, 1952 – 1954. 



 

Příloha č. 2 – Návrh dotazníku, vyplněné dotazníky pamětníka č. 3 a 

pamětníka č. 4 
 

DOTAZNÍK NA TÉMA: KAŢDODENNÍ ŢIVOT VE VĚZNICI UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
 
1. Můţete popsat Váš běţný den ve věznici Uherské Hradiště? 
 
2. Jak vypadala Vaše cela a kolik vás na ní bylo? 
 
3. Jaké zde byly hygienické podmínky (např. toaleta, koupání)? 
 
4. Jakou stravu jste nejčastěji dostávali? Chutnala Vám? 
 
5. Jaké ošacení jste ve věznici nosili a jak často se pralo? 
 
6. Pokud jste pracovali, jaký druh práce jste vykonávali a kde?  
 
7. Můţete popsat, jak jste nejčastěji trávili volný čas, pokud jste nějaký měli? 
 
8. Mohl jste přijímat dopisy, balíčky, peníze od příbuzných či návštěvy? 
 
9. Přiházeli jste do styku s ostatními vězni/vyšetřovanci např. kriminálními?  
 
10. Jaké panovaly vztahy mezi jednotlivými vězni? 
 
11. Jak byste popsal/a dozorce? 
 
12. Setkal/a jste se s nějakým vzdorem vůči dozorcům ze strany vězně či vězňů? 
 
13. Na co jste se nejvíce těšil/a a čeho jste se nejvíce obával/a během dne či noci? 
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otálzky v mém dotazníku se týkají každodenního života v Uherském Hradišti' Na otázky můžete odpovídat
podle toho, jak u znáte za vhodné _ můžete psát Stručně nebo se rozepsat. Napište všechno, co Vás napadne -
vlastní postoje, zážitky . otázek je celkem 13, nemusíte odpovídat na všechny, pokud nebudete chtít.

1. Můžete popsat Váš běžnÝ den ve věznici Uherské Hradiště?
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2. Jak wpadala Vaše cela a kolik vás na ní bvlo?
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4. Jakou stravu iste neičastěii dostávali? Chutnala Vám?
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5. Jakó ošacení iste ve věznici nosili a iak často se nralo?
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6. Pokud iste pracovali" ialcý druh práce iste wkonávali a kde?
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8. Mohl iste přiiímat dooisv. baličkv" peníze od nříbuznÝch či návštěw?
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,yda'a{rri lcrr'e|J* )tr)^-/ť"'* Jl:t i,\'TattJL u't na ,/it'/t

, (/ .,/
1ll[l'/1-,-'-, 1,/L ra'. '{-r lua' ,.l/,u- ,'r/tI'-/r.,rr-, ,3.4?r,
balttcío .lra1n u4) l/,'l /^ 1t.vr l,- 1rli,Líz, u

lalu Á, , ilŽr:ťr,rr' *d,,alt',

9. Přiházeli iste do stvku s ostatními věznilwšetřovanci např. kriminálnimi?

10. Jaké paiovalv vztahv mezi iednotlirrými vězni?

4tcr, w labt' /y/r, rl,a /'ci/lv /r;íl,k/u,// /t / tUtJ



Do 7+ 2 /" ú< ?,t4 č tlr/7<,+

č. q 
?/9

11, Jak bvste popsal dozorce?
tlw ll r.,/i H,L1.Cl'( 1í'l ct f'czl. lr/,

..rtL/ lll..l- p-rilr-,i,/ru' [t ()Ld 1.-?ť/ Cť,

Ďr"t J ',lr1*í', lU,
ůluú; u, ú"

,dzatL *.r7t, ,lt rt'/--'

12. Setkal iste se s něialrým vzdorem vůči dozorcům ze stranv vězně či vězňů?

3{"ic? ,lqbt,í Á'4 1'21ruln,,- ,ý'y/'n/ , xn/oú'-
/,? .ť*c Lrrú ňk4.t /r'L1' /r'nzc:uů nr-l á'fult
brl'rra^lr'/ .




