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KONFERENCE O VĚZNICI V UHERSKÉM HRADIŠTI
Uherské Hradiště, 9. dubna 2013 – V Uherském Hradišti se 2. a 3. května
uskuteční konference nazvaná Historický odkaz a vzdělávací potenciál
věznice v Uherském Hradišti. Součástí akce budou nejen odborné referáty a
diskuse historiků, pedagogů a architektů, ale také veřejná debata na téma
důstojného využití uherskohradišťské věznice. Cílem konference je
zmapování historie někdejší vazební věznice a promyšlení jejího využití pro
muzejní a vzdělávací účely. Pořadateli konference jsou Slovácké muzeum,
občanské sdružení Memoria a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Záštitu
na konferencí převzalo město Uherské Hradiště a Ministerstvo kultury.
Na konferenci zazní příspěvky věnované stavebnímu vývoji a dějinám věznice.
Zastoupeny budou též příspěvky věnované biografiím vybraných politických
vězňů a životu ve věznici obecně. Účelem je shromáždění materiálu vhodného
pro rozvinutí dalšího bádání a rovněž pro vytvoření základů konceptu
zamýšleného muzea. Vedle odborné části bude součástí konference také veřejná
beseda o významu a budoucnosti uherskohradišťské věznice, která se uskuteční
v místním kině Hvězda. Setkání bude vedle filmové projekce doplněno i výstavou
architektonických návrhů pietní úpravy vězeňského areálu.

Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. Za první
Československé republiky zde byli internováni dělníci usilující o zlepšení
sociálních práv. Za protektorátu zde byla vězněna řada českých vlastenců a
odbojářů. Popravovat se zde začalo po druhé světové válce, kdy ve věznici
probíhaly retribuční lidové soudy. Žalář pro potřeby okresního a krajského soudu
dále fungoval i v době komunistické diktatury po roce 1948. V padesátých letech
se věznice stala místem utrpení stovek lidí z řad demokratické opozice včetně lidí
zcela nevinných. Věznice funkčně zanikla při reorganizaci státní správy v roce
1960, kdy byl přiléhající krajský soud přesunut z Uh. Hradiště do Brna. Bývalé
sídlo soudu nyní využívá střední uměleckoprůmyslová škola. Stavebně zachovalý
vězeňský trakt zůstává dlouhá desetiletí opuštěný a hledá se vhodná náplň a
forma jeho budoucího využití.
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o.s. Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti
Občanská iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti vznikla na počátku
roku 2010. Reagovala tak na záměr státu odprodat dlouhá léta nevyužívaný a historicky
významný areál bývalé věznice v komerční dražbě. Pod vytvořenou peticí prosazující
důstojné využití a vytvoření muzejní a vzdělávací základny v bývalé uherskohradišťské
věznici, je aktuálně podepsáno několik tisíc signatářů, včetně mnoha desítek veřejně
významných osobností. Jako součást iniciativy bylo ustaveno občanské sdružení
Memoria. Toto sdružení shromažďuje informace o věznici a vytváří platformu pro dialog
o jejím budoucím využití. Nezisková občanská organizace pořádá kulturní a vzdělávací
akce zaměřené na podporu myšlenky vytvoření památníku obětí a muzea mocenské
perzekuce v architektonicky uceleném komplexu bývalé věznice.
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