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BUDOUCNOST VĚZNICE

Rekonstrukci areálu věznice deklaruje uzavřené Memorandum  
o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice  
v Uherském Hradišti. To bylo podepsáno na základě závěrů jednání  
ministrů financí a kultury, zástupců vybraných státních institucí  
a představitelů krajské a místní samosprávy. 

Po předání areálu věznice v roce 2017 ÚZSVM zahájil kroky k přípravě  
rekonstrukce objektu a zadal vypracovaní studie proveditelnosti 
budoucího využití areálu, která zkoumala nejen budoucí varianty 
využití areálu s ohledem na ekonomickou stránku, ale i rozmístění 
státních institucí v Uherském Hradišti.

Na základě této studie pak Regionální dislokační komise v Brně 
jednomyslně doporučila využití areálu Muzeem totality, Okresním 
soudem v Uherském Hradišti, Okresním státním zastupitelstvím  
a Probační a mediační službou.

ÚZSVM nyní připravuje transparentní a hospodárnou rekonstrukci  
areálu věznice tak, aby se zachovala autentická podoba místa  
a bylo vyhověno požadavkům státních institucí, které mají  
na doporučení Regionální dislokační komise v budově sídlit.



Počátek  
věznice 
Zahájeno  

jednání o stavbě 
věznice a justičního 

paláce.

Otevření věznice  
a justičního paláce

Stavba započala 
roku 1892, realizaci 

provedla firma 
Nekvasil.

1897

1880

Prosincová generální 
stávka v ČSR 

Ve věznici byli drženi 
účastníci stávky.

Působení gestapa 
V období druhé světové 
války ve věznici působilo 

gestapo, řada vězňů 
byla přepravena  

do koncentračních 
táborů.

Mimořádný lidový soud 
Po válce byl v Uherském Hradišti 

zřízen mimořádný lidový soud, 
který soudil Němce a české 

kolaboranty. Počet vykonaných 
rozsudků trestu smrti ve věznici 

není zcela znám.

Brutální týrání  
politických vězňů

Věznice v Uherském Hradišti  
byla jednou z nejkrutějších  

v tehdejším Československu. 
Vězni byli například mučeni 

elektrickým proudem.

Ukončení provozu 
V důsledku  

reorganizace  
státní správy došlo  
k ukončení činnosti 

věznice.

1920 

1940-45 

1945–48 

od 1948  

1960   

Vlastníkem věznice 
město Uherské 

Hradiště
Na základě  

zák. č. 172/1991 Sb. 
se vlastníkem věznice 
stalo město Uherské 

Hradiště.

Prodej věznice 
státu
Město  

Uherské Hradiště 
prodalo věznici 

státu – Vězeňské 
službě.

Okresní soud  
v Uherském  

Hradišti
Vězeňská služba 
převedla věznici  

do správy Okresního 
soudu v Uherském 

Hradišti.

Memorandum o spolupráci 
Ve věci budoucího využití areálu bylo mezi 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Ministerstvem financí,  
Ministerstvem kultury, Ministerstvem  

spravedlnosti, Okresním soudem v Uherském 
Hradišti, městem Uherské Hradiště a Zlínským 
krajem uzavřeno Memorandum o spolupráci.

Předání věznice 
do správy ÚZSVM 

ÚZSVM přebral  
od Okresního 

soudu v Uherském 
Hradišti správu 

věznice.

Doporučení k rekonstrukci
Na základě studie proveditelnosti 

byla doporučena varianta  
rekonstrukce věznice, podle  

které zde bude sídlit Muzeum 
totality, Okresní soud v Uherském 

Hradišti, Probační a mediační služba  
a Okresní státní zastupitelství.

1991

1994

2001

2018

Trvalé otevření 
věznice veřejnosti 

Po rekonstrukci  
se věznice stane  

sídlem Muzea totality 
a dalších státních 

institucí. 

HISTORIE VĚZNICE

Budova věznice v Uherském Hradišti byla postavena rakousko-uherskými 
úřady na konci 19. století jako součást justičního areálu. Uherské Hradiště 
se totiž stalo po reformě v roce 1850 sídlem krajského soudu a dosavadní  
věznice již kapacitně nestačila. V nové věznici se nacházelo celkem  
87 cel, z toho 48 společných a 39 tzv. samotek, přičemž kapacita věznice 
byla 240 osob.

K prvnímu rozsáhlejšímu věznění z jiných než kriminálních důvodů  
zde došlo v roce 1920, když zde byli izolováni účastníci tzv. Prosincové 
generální stávky.

Za protektorátu byla převážná část věznice využívána gestapem. Byla zde 
vězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků. 

Po 2. světové válce za zdejšími mřížemi pobývali lidé odsouzeni mimořád-
nými lidovými soudy, zřízenými dekretem prezidenta republiky k trestnímu 
stíhání nacistických zločinců, zrádců a kolaborantů. 

Nejsmutnější období uherskohradišťské věznice nastalo po roce 1948. 
Od nástupu komunistické moci prošly věznicí stovky politických vězňů. 
Věznice nechvalně proslula krutými výslechy a mučením vězňů.  

Věznice sloužila svému účelu do roku 1960, kdy byla v důsledku reformy 
státní správy její činnost ukončena. 

V roce 1991 se vlastníkem budovy věznice stalo město Uherské Hradiště, 
které však pro budovu nenašlo odpovídající využití, a v roce 1994  
ji prodalo zpět státu. 

V roce 2017 získal areál do správy Úřad pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, který začal připravovat jeho rekonstrukci.  

2016

2017 VIZE

Justiční palác využit 
pro SUPŠ
Do budovy  

justičního paláce byla 
přestěhována střední 
uměleckoprůmyslová 

škola.

1964

Správu věznice  
přebírá MěNV  

Uherské Hradiště 
Správcem věznice  

se stal Městský národní 
výbor Uherské  

Hradiště.

1978

Autobusové nádraží
Velká část vězeňské 
zahrady byla využita 
pro stavbu nového 

 autobusového 
nádraží.

1973


