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I. TRADICE VĚZEŇSKÉHO ŠKOLSTVÍ 

 

1.1. VZDĚLÁVÁNÍ  VĚZŇŮ  NA  POZADÍ  VÝVOJE  VĚZEŇSTVÍ  

 

     Každé lidské společenství se řídilo a řídí určitými pravidly chování, která musí všichni 

jeho členové dodržovat. Za porušení těchto pravidel většinou následují sankce. Lidská 

společnost se tedy musela, po celou dobu své existence, chránit před trestnými činy těch jejích 

příslušníků, kteří ji svými protispolečenskými aktivitami ohrožovali. Pachatelé takových činů 

byli tedy trestáni a jim ukládané tresty vždy odrážely aktuální úroveň vývoje společnosti. 

     Ve starověkých otrokářských státech byly nejčastěji uplatňovanými tresty trest smrti, 

peněžitý trest, mrzačení provinilcova těla a vyhnanství. Trest odnětí svobody nebyl znám. 

Zadržené provinilce bylo potřeba izolovat a střežit jen po dobu trestního řízení a od vyhlášení 

rozsudku do jeho vykonání. K tomu však nebyly budovány speciální vězeňské instituce.  

S prvními vězeními se setkáváme až ve čtvrtém století před naším letopočtem, kdy císař 

Tullus Hostilius nechal v Římě postavit první objekt zvaný „robur“, jenž sloužil ke střežení 

provinilců. Robury byly většinou speciálně budované věže, ale kromě toho byly pro tento účel 

využívány i sklepní prostory stávajících budov.  Sem byli zavíráni ti, kdo porušovali veřejný 

pořádek, z důvodů ochrany společnosti zde střežili dlužníky, kteří nebyli schopni platit dluhy 

nebo sem byli umisťováni ti, kdo zde měli bez potravy sami zahynout hlady (významní 

váleční zajatci, účastníci proticísařských spiknutí a podobně). Později, zejména v období 

počátečních tří století našeho letopočtu, sem byli umisťováni první křesťané, které římské 

právo považovalo za nebezpečné pro společnost a státní řád. Vězňové tu však byli ponecháni 

sami sobě a trest umístění do vězení plnil především svůj účel ochrany společnosti před 

pachateli trestných činů a samotným pachatelům bránil v dalším páchání této činnosti.  

     Již na přelomu 1. a 2. století našeho letopočtu se však začínají objevovat snahy o zavádění 

nových, do té doby neznámých, opatření. Správce jedné z římských provincií, Plínius, navrhl 

v souvislosti s malou účinností věznění na pronásledované křesťany, že cílem jejich věznění 

nemá být výlučně trest, ale jejich navrácení k původní víře. V tomto, císařem schváleném 

návrhu nepochybně poprvé nacházíme jasné prvky působení na vězně ve smyslu změny jejich 

postojů a chování - tedy „nápravy“ provinilců.  

     Po legalizaci křesťanství vychází v roce 529 nařízení císaře Justiniána I., jejichž cílem bylo 

zejména usměrnění provozu a udržování věznic. V nich byly především upraveny podmínky 

dozoru a kontroly ve věznicích, jejich fungování, dále byly stanoveny způsoby zacházení s 

vězni a uplatnily se také první prvky kategorizace (oddělení mužů od žen).  Z pohledu 

penitenciární pedagogiky však bylo významné zejména opatření, které oficiálně povolovalo, 

aby se vězni pravidelně zabývali kněží, jejichž úkolem byla zejména péče o duši vězňů. Tato 

nařízení je možno považovat za první státní opatření v oblasti vězeňství vůbec.  

      Feudální zákonodárství i nadále preferovalo takové druhy trestů, jež byly uplatňovány již 

od starověku. Vedle nich však již mnohé trestní zákoníky používaly i trest odnětí svobody, 

zejména pro ty provinilce, kteří nesplatili uložený peněžitý trest. Vzhledem k peněžitému 

trestu tedy bylo uvěznění až trestem druhořadým, alternativním. Jako samostatný druh trestu 

je trest odnětí svobody – uvěznění, zmíněn v Saském zrcadle z roku 1230.  Ve středověku byl 

tento trest považován za zvláště vhodný zejména pro ty, kteří nebyli schopni své provinění 

odčinit peněžitým trestem proto, že byli nemajetní a mrzačení jejich těla nebo jejich zabití by 

nepřineslo požadovaný účinek. Jednalo se především o tuláky, žebráky, chudé a nezaměstnané 

osoby, jejichž námezdná práce i po odpykání trestu byla pro komunitu potřebná. Postupem 

času hrálo toto kriterium při ukládání trestů čím dál větší roli a vězení se stávala stále více 

prostředkem donucení přizpůsobit se společenskému řádu.  

     V takovýchto feudálních vězeních, ať již církevních, hradních, městských, zeměpanských, 



 

vojenských nebo vězeních pro dlužníky, však většinou nacházíme jen princip bezohledné 

represe a téměř se zde nesetkáváme s prvky humanity a snahou po nápravě odsouzených. 

Pochopitelně bychom zde také těžko hledali jakoukoli aktivitu, směřující ke vzdělávání vězňů. 

Teprve se vznikem prvních vězeňských systémů, které bychom mohli nazvat „moderními“, 

jež vznikaly v průběhu 16. století, nejprve jako výsledky osamělých iniciativ dobročinných 

společností nebo jednotlivců, se setkáváme se snahami hledat nové, humánnější způsoby 

výkonu trestu, v nichž by se uplatnila i myšlenka nápravy zločinců. Tato náprava, k níž mělo 

dojít v průběhu výkonu trestu, se stále více stávala nástrojem k předcházení zločinnosti.  

     První takovýto ústav byl zřízen v roce 1550 v anglickém Bridwellu a podle jeho vzoru 

vnikaly další podobné instituce i na půdě kontinentální Evropy. Nejvýznamnější z nich byl 

v Amsterodamu. Tyto ústavy byly charakteristické tím, že jejich základním cílem byla snaha o 

nápravu mladistvých zločinců. Ti zde byli vychováváni především prací, jíž se v procesu 

jejich nápravy přikládala prvořadá úloha.  

     Amsterodamský ústav si jako svůj hlavní cíl stanovil výchovu mravně narušených a 

kriminalitou ohrožených mladistvých. Ti sem byli přijímáni jednak na žádost rodičů nebo 

z rozhodnutí úřadů, na základě spáchání činů, nebezpečných společnosti a ohrožujících 

veřejný pořádek.  Jako hlavní prostředky výchovné práce zde nacházíme: zaměstnávání prací,   

vzdělávání, účast na náboženských obřadech a kulturní činnost. Zde se tedy poprvé v historii 

vězeňství setkáváme s cílevědomým vzděláváním vězňů. I přesto, že toto vzdělávání bylo 

omezeno pouze na osvojení základních vědomostí, nebylo to z pohledu dalších několika 

staletí zase tak málo.  Mladiství odsouzení se zde učili číst, psát a počítat. Povinná byla také 

účast na bohoslužbách a modlitby v určené denní hodiny. Skutečnost, že chovanci dostávali 

také modlitební knížky, nasvědčuje tomu, že museli alespoň částečně zvládat čtení. Nelze 

předpokládat, že by všichni v ústavu umístění mladiství chovanci, byli již před uvězněním 

gramotní. Máme zde tedy jeden z prvních dokladů o efektivnosti vzdělávacího procesu ve 

vězeňském ústavu vůbec. Podobné ústavy pro mladistvé provinilce vznikaly postupně také na 

jiných místech Evropy. Významný byl například Ústav Svatého Michala, založený roku 1703 

papežem Klementem IX. v Římě nebo takzvaný Milánský ústav, založený v roce 1758.               

     V průběhu 18. století se postupně začíná samostatný trest odnětí svobody (uvěznění) stávat 

hlavním a nejužívanějším druhem trestu. Užívání tohoto trestu již sledovalo nejen izolaci 

odsouzeného a ochranu společnosti před jeho negativní činností, ale zaznamenáváme také 

první náznaky pokusů o jeho nápravu. V této době také začíná dosud nebývale rozsáhlé 

budování objektů, určených speciálně pro výkon trestu odnětí svobody. Současně začínají 

vznikat a rozvíjet se různé koncepce a různá pojetí výkonu  tohoto trestu. V zavádění systémů 

a koncipování vězeňských režimů měli ředitelé jednotlivých věznic v podstatě volnou ruku. 

Tak se postupně vyvinulo a do praxe bylo zavedeno několik základních typů vězeňského 

režimu. Ve věznicích se v 18. a 19. století uplatnily čtyři hlavní směry zacházení 

s odsouzenými. Byly to: 

Režim uzavření osamotě, který byl zaváděn jako první již od 18. století. Při něm se mělo 

nápravy zločinců dosáhnout jejich izolací a rozjímáním v samotě cely. 

Režim mlčení, zaváděný na počátku 19. století v USA, viděl nápravu zločinců ve spojení 

principů fyzického soužití (společné zaměstnávání prací) a duševního odloučení (povinnost 

mlčet). Na noc byli odsouzení uzavíráni do samostatných cel. 

Smíšený režim rozdělil vězně na kategorie podle závažnosti spáchaných trestných činů a 

výrazně v jejich rámci vydělil jako zvláštní kategorii skupinu mladistvých a nejvíce 

polepšených vězňů. Ve všech kategoriích bylo povinné mlčení a na základě dosaženého 

stupně polepšení byl možný i postup do vyšších kategorií. Důležitým aspektem tohoto režimu 

bylo zaměstnávání všech odsouzených po celou dobu trestu. 

Progresivní režim byl postaven na principu, umožňujícím na základě zásluh přeřazovat vězně 

z přísnějších typů režimu až do nejmírnějších, na něž navazovala příprava pro život na 



 

svobodě. Současně se při tomto procesu rozšiřoval i okruh výchovných vlivů.  

     Ve všech těchto základních typech vězeňských režimů se také již setkáváme s prvky 

vzdělávání a vyučování vězňů. Ve třetí čtvrtině 18. století vypracoval, po důkladném 

zkoumání podmínek v anglických věznicích, šerif anglického hrabství Bedford, John Howard 

předlohu zákona, kterou později anglický parlament také schválil. Tento zákon nařizoval 

výstavbu dvou centrálních státních věznic a pro režim v nich stanovil tyto základní zásady: 

- Zločince je pro výkon trestu potřeba diferencovat. Zásadně je třeba oddělit 

nenapravitelné odsouzené od napravitelných. 

- Jako prostředek nápravy odsouzených je potřeba využívat práci. 

- Je třeba zavést pravidelnou výuku odsouzených. 

- Potřebná je i náboženská péče. 

Tento zákon nebyl v praxi okamžitě realizován a tak první, skutečně státní a Howardovu 

koncepci plně uplatňující vězení, bylo otevřeno J. Benthamem v Millbanku až v roce 1810.  

I v kontinentální Evropě vzniklo několik vězení, uplatňujících Howardův systém vězeňského 

režimu; mezi nimi to, vedle berlínského Moabitu, byla např. také věznice v polské Ratiboři. 

Charakteristická pro tento typ režimu byla naprostá anonymita vězně, vystupujícího pouze 

pod číslem, povinnost nosit při každém vyvedení z cely masku, aby nemohl být jinými vězni 

poznán. Masku nosili vězni také na mše a školní vyučování, při němž jim byly poskytovány 

základy vzdělání. Odpovídali pouze podle čísel, která se jim z hodiny na hodinu měnila. 

Vyučování bylo jedním z prostředků výchovy. Měl je na starosti učitel, zaměstnaný ve věznici 

podle zvláštního statutu a jeho práce byla zaměřena především na to, aby odsouzené 

analfabety naučil číst, psát a počítat. Na tomto úseku dosáhli někteří vězeňští učitelé 

významných úspěchů. 

     Vzdělávání vězňů mělo své důležité místo i v takzvaném „Obermayrovském režimu“, 

zavedeném ředitelem mnichovské věznice Obermayerem, který svou metodu zpracoval a 

vydal knižně. V jeho pojetí bylo cílem výuky vypěstovat u odsouzených cit pro čestnost a 

odtud také můžeme odvodit její zaměření. V takzvaných progresivních režimech byl vedle 

zaměstnávání odsouzených kladen také velký důraz na jejich odbornou přípravu. Cílem tohoto 

odborného vzdělávání bylo vyučit vězně takovému řemeslu, které po propuštění může ve 

svém dalším životě využít. Mimo to se zavádělo také systematické školní vzdělávání, mající 

za cíl doplnit chybějící základní školní vědomosti odsouzených.  

     V prvém desetiletí 20. století se vedle společenské nebezpečnosti jako další kriterium pro 

klasifikaci a diferenciaci vězňů začal brát v úvahu také jejich věk. Přitom východiskem 

k tomuto přístupu byla praktická zkušenost, že při výchově odsouzených je potřeba brát 

v úvahu také jejich psychické zvláštnosti, rozumové a tělesné schopnosti, dané především 

věkem. Za první, v praxi realizovanou iniciativu v tomto směru, můžeme považovat v roce 

1930 v Dánsku otevřenou vězeňskou školu. Následně převzalo iniciativu na tomto poli 

Švédsko, kde byl v roce 1935 přijat zákon, ukládající zřízení vězeňské školy, jako speciálního 

typu věznice pro výkon trestu odnětí svobody. Do vězeňských škol byli umisťováni odsouzení 

ve věku 18 – 21 let, kteří byli odsouzeni za spáchaný trestný čin. Podmínkou zařazení bylo, že 

„charakter trestného činu, stupeň vývoje osobnosti pachatele, jeho chování a podmínky života 

zakládají potřebu výchovy ve vězeňské škole a že vzhledem k pachateli toto zařazení bude 

užitečné“. Dále také tehdy, „když se zařazení do vězeňské školy jeví jako nejvhodnější 

z ostatních trestních opatření“.
1
 Do vězeňských škol však byli zařazováni i odsouzení 

mentálně defektní, zaostávající ve fyzickém vývoji a v úrovni vzdělání. Na základě těchto 

zvláštností pak byli umisťováni do různých věznic, kde byly zřízeny vězeňské školy. Zvláštní 

kategorii také tvořili recidivisté a těžko vychovatelní a zvladatelní odsouzení. Prvotní 

diferenciaci prováděl soud a dále v systému vězeňských škol bylo pro tento účel zřízeno 

                                                           
1 Döransson H.: Švédský trestní systém, ENSZ-kiadvány, s. 648 



 

takzvané přijímací, pozorovací a třídící středisko, jímž prošli všichni odsouzení, soudem 

určení pro výkon trestu ve vězeňské škole. Po dobu pobytu v tomto středisku byli odsouzení 

podrobeni důkladnému zkoumání lékařů, psychologů a pedagogů, kteří posléze určili, do které 

kategorie vězeňské školy budou pro výkon trestu zařazeni.  

     Při vyšetřování odsouzených byly posuzovány také jejich pracovní schopnosti, zájmy a 

zručnost. Na základě tohoto posouzení pak bylo doporučeno, v jakém druhu práce může být 

odsouzený nejúspěšnější a která práce pro něj může být, z hlediska úspěšného znovuzařazení 

do společnosti, nejvhodnější. Hlavním úkolem vězeňských škol byla výchova k práci a 

poskytnutí takového všeobecného a odborného vzdělání, aby odsouzený byl schopen tuto 

práci samostatně a na patřičné úrovni vykonávat i po skončení výkonu trestu tak, aby mu 

mohla být zdrojem obživy. Ve výchovné práci byl zvlášť velký důraz kladen právě na 

vzdělávání, jeho získávání, doplňování a  rozvoj rozumových schopností odsouzených. 

Systém vězeňských škol a s nimi souvisejících institucí nacházíme i v současném švédském 

vězeňství.  

 

 

1.2. VĚZEŇSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ VĚZŇŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

 

     Poměry ve vězeňství v zemích Koruny české (Čechách, na Moravě a ve Slezsku) které 

byly součástí rakouské habsburské monarchie, se v zásadě ničím neodlišovaly od situace 

v ostatních evropských státech. I zde, podobně jako v jiných okolních zemích, existovalo ve 

středověku a počátkem novověku velké množství různých vězeňských zařízení a institucí, 

využívaných pro výkon trestů odnětí svobody. Vězeňské objekty byly součástí městských 

radnic, dále mezi věznice, jejichž budovy se dochovaly až do současné doby, patřily věže 

městských opevnění nebo zeměpanských či šlechtických hradů. Dalším typem vězeňských 

zařízení byly i vězení pro různé prominentní odsouzence, jako byly prostory, vzniklé při 

rozšiřováním pražského Karolina (university), neboť tresty na svobodě byli postihováni také 

členové akademické obce. Jiná vězení, určená ke krátkodobému i dlouhodobému zadržování 

zvláště významných delikventů, byla situována v některých prostorách pražského královského 

hradu. Nejznámější z nich byla věž, zvaná Daliborka, zbudovaná pro tento účel v roce 1496.  

     Právě proto, že ani v novověku nebyl jednotný justiční systém, existovaly zeměpanská, 

církevní a městská soudní pravomoc paralelně a na sobě nezávisle. Tomu také odpovídala 

skutečnost, že vedle sebe fungovala zeměpanská, církevní, městská a také vojenská vězení. 

Provinilí kněží a jiní církevní hodnostáři byli vězněni v církevních vězeních, z nichž 

nejznámější v českých zemích byly svého času hrady Hukvaldy a Mírov, který vězeňským 

účelům slouží dodnes. Vojenské osoby si zase odpykávaly své tresty na svobodě ve 

vyhrazených prostorách vojenských pevností - kasematech nebo ve vojenských šatlavách, 

 takzvaných štokhausech. Jeden z největších byl například v Praze, ale podobné instituce byly 

i dalších městech s vojenskými posádkami, kde, jako například v Opavě,  byla pro tento účel 

vyhrazena část  kasáren. Ani v jednom ze zmíněných typů věznic se vzděláváním vězněných 

osob nesetkáváme. 

     V 17. a 18. století se však objevují další instituce, které v sobě spojovaly prvky vězení a 

také částečně i vzdělávacího ústavu. Byly to donucovací pracovny. Jako první v Rakousku 

vznikl v roce 1671 ve Vídni takzvaný Werk und Zuchthaus.  Podobně jako v jiných zemích i 

v Rakousku sílila snaha využívat ve výrobním procesu pracovní síly, pracující pod 

mimoekonomickým nátlakem. Rozšířila se praxe nuceně zaměstnávat různé deklasované 

živly, především trestance, tuláky, žebráky, lehké ženy a podobně.  Jako nejvýhodnější se 

ukázalo jejich zaměstnávání v textilních odvětvích. Tkalcovské manufaktury potřebovaly stále 

větší množství příze, ale technika předení vlny, lnu i bavlny byla primitivní, vyžadovala tedy 



 

velké množství přadláků. Předení nebyla těžká práce a nevyžadovala dlouhého učení. Státní 

orgány tedy začaly zřizovat takzvané přadlácké ústavy – „špinhauzy“. Kromě toho, že tyto 

ústavy zabezpečovaly produkci polotovarů pro textilní výrobu, získávaných prací pod 

dozorem držených chovanců, sloužily také jako určitý druh škol, v nichž se měli kromě 

nucených chovanců učit příst i dobrovolní pracovníci. Jednalo se především o výuku předení 

jemnějších a kvalitnějších druhů příze.  Přadlácké domy začaly v Rakousku vznikat v první 

polovině 18. století a na území Moravy a tehdejšího Rakouského Slezska byly zřízeny 

v Olomouci, Uničově, Jihlavě, Brně, Uherském Hradišti, Znojmě a Opavě. Činnost takovéto 

instituce si můžeme přiblížit na příkladě opavského přadláckého domu.
2
 Pro jeho zřízení byl 

jako vhodný objekt vyhlédnut dům na Jaktařském předměstí. Budova, která mohla pojmout až 

60 chovanců, byla pro svůj účel adaptována během roku 1753 tak, že na každých 12 lidí 

připadaly 3 místnosti: první, vybavená kolovraty sloužila k předení, druhou byla pryčnami 

vybavená ložnice a třetí komůrka sloužila jako skladiště. Do oken byly vsazeny mříže a 

opavský magistrát nechal pro přadlácký dům vyrobit 70 kolovratů. Výdaje ve výši 206 zl. 

uhradila státní pokladna. Ústav však byl v provozu jen do sedmileté války, kdy byl zrušen a 

přeměněn ve vojenský špitál. Po skončení válečných událostí se však snahy o obnovení 

špinhauzu objevily znovu a tak byla během roku 1772 na státní náklady opět postavena nová 

budova ústavu v Opavě, v Židovské ulici. Ve skutečnosti se jednalo o dva oddělené domy, 

v nichž měli pracovat jak odsouzení delikventi, tak i dobrovolní přadláci. Styk mezi nimi byl 

znemožněn právě separovanými budovami. Celkem bylo v přadláckém domě 10 vytápěných 

místností, určených k práci, 3 nevytápěné ložnice, 2 kuchyně, jídelna, domácí kaple a 

prostorný sklep.
3
 Mohlo zde být umístěno 47 trestanců a 29 dobrovolných přadláků.  

Působnost ústavu byla pro celé Rakouské Slezsko a byli sem umisťováni také trestanci, 

odsouzení k pevnostnímu vězení. Svůj trest si zde odpykávaly i osoby, odsouzené 

vrchnostenskými patrimoniálními soudy, objekt však nebyl určen pro ty, kdo se dopustili 

provinění vojenských, cizince a Židy.  

     Trestanci dostávali v ústavu stejnou stravu, jakou by měli ve vězení a tu jim, na základě 

smlouvy, v ústavní kuchyni,  podle zvyklostí v tehdejších věznicích, připravoval hostinský od 

Bílého anděla.  Proti pobytu ve vězení byl pro trestance pobyt v opavském přadláckém domě 

rozhodně pohodlnější, neboť zde nebyl přísný vězeňský dozor a mohli si vydělat nějaké 

peníze. Personál se skládal ze tří strážců, vykonávajících nad delikventy dohled a dvou 

instruktorů, kteří vykonávali správu ústavu. Oba také vyučovali svěřence předení, 

kontrolovali jejich práci a dbali o jejich chování. Jeden měl na starosti předení vlny, druhý 

předení lnu. Vrchní dozor nad přadláckým domem měl městský administrátor.  

     Přadlácký dům byl tedy na jedné straně pobočkou vězení a na straně druhé byl státem 

podporovanou přadláckou školu, v níž se odsouzení učili příst také proto, aby získaných 

znalostí mohli po propuštění použít ke své obživě. Kvalita příze, kterou ústavní přadláci 

dodávali, nebyla valná. Mnoho trestanců před umístěním do ústavu příst nedovedlo. Měli 

většinou jen krátké tresty a aby předení zvládli, bylo zapotřebí alespoň dvou měsíců učení. 

Když se naučili základům předení, jejich trest obvykle brzy končil a nabytých dovedností 

nebylo náležitě využito.
4
 V roce 1787 byl opavský přadlácký dům zrušen,

5
 budova předána 

armádě a slezští trestanci byli od té doby posíláni do brněnské věznice.  

     Na tradici postupně zanikajících špinhauzů navázaly na konci 18. století podobné instituce, 

jimiž byly donucovací pracovny. Tyto veřejné státní ústavy měly za úkol soustřeďovat 

„k práci způsobilé osoby, jež se však práce štítily, nebo vedly jinak nepořádný život“ a 

                                                           
2 Mainuš, F.: Opavský přadlácký ústav in Opava, sborník k 10 výročí osvobození města, Opava 1955 

3 Zemský archiv Opava, Královský úřad 13/58 c.  Zpráva královského  úřadu ze dne 14.1.1773 

4 Zemský archiv Opava, Královský úřad 13/58a 

5 Kreuzinger E.: Chronik der Alten und neuern Zeit Troppaus, str. 189, Opava 1862 



 

„donucením je vést k pravidelné práci, náboženským působením a vyučováním je navádět ke 

spořádanému životu“. Tak vymezoval poslání donucovacích pracoven dekret císařské dvorské 

komise ze dne 15.6.1811. Podle něj o dodání do pracovny rozhodovaly správní úřady, nikoli 

soud. Z toho důvodu v těchto zařízeních v prvé polovině 19. století nacházíme především 

tuláky, žebráky a ve zvláštních odděleních také nezletilé a mladistvé „zanedbaného 

vychování“.
6
 V českých zemích byly takovéto ústavy v polovině 19. století v Praze a Brně.  

     Způsob zařazování do donucovacích pracoven upravil zákon č. 108 ze dne 10.5.1873, který 

tuto pravomoc ze správních úřadů přenesl do působnosti soudů. Zřizování a provoz pracoven 

pak vymezily zákony č. 89 a 90 z 24.5.1885. V prvním z nich bylo stanoveno, že kromě 

pachatelů krádeží nebo jiných majetkových přečinů, bylo zařazení do donucovací pracovny po 

odpykání trestu odnětí svobody, vysloveno u některých delikventů jako součást rozsudku 

trestního soudu. Nejdelší doba pobytu v pracovně byla 3 roky.  

     Podle zákona č. 90 z roku 1885 káranci, rozdělení do několika disciplinárních tříd, 

pracovali na převážně státních nebo veřejných zakázkách pod dohledem dozorců a učili se 

zde řemeslům.  Na konci 19. století bylo zřízeno několik dalších takovýchto ústavů 

(Pardubice, Znojmo, Jihlava, Šternberk, Nový Jičín), které se řídily v zásadě jednotnými 

stanovami a domácími řády.  

     Systém donucovacích pracoven, jako zařízení, navazujících na výkon trestu odnětí 

svobody, se dochoval až do 20. století a spolu s rakouskou trestní legislativou byl převzat 

Československou republikou.  

     Na téměř totožném principu byly vládním nařízením č. 72 ze dne 2.3.1939 zřízeny těsně 

před německou okupací kárné pracovní tábory. Ty měly podle § 1 a 4 tohoto nařízení sloužit k 

„výchově práce se štítících osob starších 18 let, které nemohou prokázati, že mají řádným 

způsobem zajištěnu obživu“. Dále vládní nařízení stanovilo nejkratší dobu pobytu v táboře na 

3 měsíce, horní hranice nebyla stanovena. O zařazení opět rozhodovaly správní orgány, 

odvolání proti jejich rozhodnutí nebylo přípustné. Jako jeden z úkolů táborů stanovoval 

odstavec 4, § 3, že se má „přiměřená doba věnovat občanské výchově“. Znění normy bylo 

pozměněno nařízením protektorátní vlády č. 188 z 28.4.1939 a platilo po celou válku. Po 

jejím skončení bylo na tato zařízení navázáno zřízením zvláštních nucených pracovních 

oddílů německy mluvících obyvatel, vzniklých na základě dekretů prezidenta republiky číslo 

16 a 126 z roku 1945 a později vznikem táborů nucených prací, jež ustanovil zákon č. 247 ze 

dne 25.10.1948. O těch bude ještě pojednáno dále.  

     Zvláštní kategorií donucovacích pracoven byly pracovny pro mladistvé kárance, zvané 

polepšovny. Tyto „ústavy pro polepšení mládeže zločinné, mravně zpustlé nebo též takové, 

které zpustnutí hrozí“ se řídila ustanoveními říšských zákonů číslo 89 a 90 ze dne 24.5.1885, 

které mimo jiné také stanovovaly, že mladiství a nezletilí byli do polepšoven umisťováni na 

základě rozhodnutí soudu. Pokud se týkalo vnitřní organizace polepšoven, zákon ukládal, aby 

bylo postaráno o náboženskou a mravní výchovu chovanců“. Součástí nápravného působení 

byla také výuka, koncipovaná tak, aby mladiství „byli vyučeni některému zaměstnání, které 

by bylo přiměřené jejich schopnostem“. Státní polepšovny pro hochy ve věku 14 – 18 let byly 

v Opatovicích a Králíkách, pro dívky v Kostomlatech. Soukromé polepšovací ústavy pak byly 

v Praze Libni a na Vinohradech, další v Říčanech. Později vznikly další státní polepšovny pro 

hochy v Novém Jičíně a Městě Albrechticích.
7
  Zřizování polepšoven bylo v kompetenci 

zemských úřadů stejně jako vydávání předpisů o jejich náplni a provozu bylo podle § 54 

novely školského zákona číslo 53 ze dne 2.5.1883 příslušné zemskému zákonodárství.  

     Zavedený systém polepšoven převzala i první Československá republika. Po roce 1918 

bylo v Čechách a na Moravě 8 zemských polepšoven a vychovatelen, z nich 3 byly určeny pro 

                                                           
6 Ottův slovník naučný, díl 8, strana 843,  Otta, Praha 1907 

7 Zemský archiv Opava, fond Zemská vláda slezská 1850 – 1927,  



 

dívky. Současně byly zpracovávány návrhy na zřízení samostatných oddělení pro mladistvé 

pachatele trestných činů při soudních věznicích. Byly rovněž vydány nové domácí řády a 

nově upraveny předpisy o pracovním režimu a vyučování mladistvých.  

     Mimo polepšovny a zvláštní oddělení věznic, byly pro mladistvé delikventy ve věku do 20 

let, odsouzené k trestu odnětí svobody na více než 6 měsíců, v provozu další dva zvláštní 

ústavy. Jednalo se o Polepšovací a trestní ústav pro mladistvé v Mikulově a Justiční oddělení 

Komenského ústavu v Košicích. Činnost tohoto ústavu upravovalo zvláštní nařízení vlády 

ČSR č. 136 ze dne 22.2.1919. Podle § 5 tohoto nařízení chovanci ústavu navštěvovali školu. 

Jednalo se buď o školu obecnou, průmyslovou nebo se učili řemeslu, jehož obor si mohli sami 

zvolit. Správu obecné a průmyslové školy vykonával podle § 6 ředitel, který vedl pedagogický 

sbor s potřebným počtem učitelů, odborných pracovníků a také jedním inženýrem. Počet 

pedagogických pracovníků byl stanoven tak, aby na každých 30 chovanců připadal jeden 

učitel a na 15 učňů v praktickém výcviku v dílnách jeden dílovedoucí nebo přední dělník. 

Celý ústav byl podřízen ministerstvu spravedlnosti, dozor nad školním vyučováním měl 

speciální odbor, nad technickým výcvikem pak odbor pro veřejné práce.  

     K dalším změnám v přístupu k zacházení s mladistvými delikventy došlo ve třicátých 

letech, kdy byl parlamentem přijat zákon č. 48 ze dne 11.3.1931 o trestním soudnictví nad 

mládeží. Zde bylo výslovně stanoveno (§ 15), že výkon trestu mladistvých musí být svěřen 

personálu, který je „pro tento účel zvlášť kvalifikován, v jehož řadách má být zkušený 

pedagog a lékař, podle možnosti s psychiatrickým vzděláním“. V § 59 zákona pak bylo 

stanoveno, že při vyučování a učení řemeslům ve výkonu trestu platí stejná ustanovení jako v 

polepšovnách a musel je zajišťovat odborně vyspělý a vzdělaný personál. Dále mělo být také 

v případě mladistvých odsouzených postaráno o všestrannou a stejně odbornou výuku jako u 

učňů na svobodě. Z vysvědčení, výučních listů a jiných průkazů získaných při vzdělávání 

mladistvých vězňů nesmělo být patrno, že byly získány v podmínkách výkonu trestu. Na 

základě tohoto zákona byly vydány nové domácí řády, týkající se mladistvých. Těsně před 

obsazením Československa německými okupačními vojsky byli mladiství z Mikulova 

přemístěni do zvláštního Ústavu pro choré a mladistvé trestance, který pro ně byl zřízen ve 

valdické trestnici. Režim, způsob zacházení a vzdělávání mladistvých delikventů byl v 

souvislosti s okupací narušen a tak byla přerušena kontinuita slibně se rozvíjející velmi dobré 

úrovně československého vězeňství v meziválečném období. 

 

   Mimo kárance donucovacích pracoven a mladistvé odsouzené byli v rakouských a později 

československých trestnicích a dalších vězeňských ústavech vzděláváni i dospělí vězňové.  V 

18. století kodifikoval alespoň základní způsoby věznění a zacházení s vězni Tereziánský 

trestní zákoník z roku 1768, který ovšem ještě připouštěl i mučení vězňů. Po dvaceti letech 

byl nahrazen novým, vydaným císařem Josefem II. V tomto Všeobecném zákoníku z roku 

1787 již nacházíme první ustanovení, která hovoří o výchovném působení na vězněné 

delikventy. Jeho platnost byla také jen relativně krátká.  V roce 1803 byl nahrazen novým 

trestním zákonem, na jehož přípravě se podílel také významný humanista Joseph von 

Sonnenfels.
8
 Tento zákoník byl vynikajícím dílem své doby a je možno jej považovat za jednu 

z nejlepších a nejpokrokovějších legislativních norem počátku 19. století.  

     Na přelomu 18. a 19. století dochází v českých zemích také k určitým změnám ve 

vězeňství. Podle ustanovení nového trestního zákoníku bylo rozhodnuto o zřízení nové 

zemské trestnice, do níž měli být soustředěni trestanci, dosud umístění v různých 

nevyhovujících vězeňských zařízeních. Návrh na její zřízení podal v roce 1804 samotný 

rakouský císař František II. Ten při vizitaci pražských věznic shledal, že jsou ve velmi 

                                                           
8 J.Sonnenfels, od r. 1779 rakouský císařský dvorním rada, se také spolupodílel na reformě trestního zákona z roku 1787. 

Nemalou měrou k ní přispělo také jeho nejvýznamnější dílo „Ueber die Abschaffung der Tortur“. 



 

špatném a nevyhovujícím stavu. Přikázal proto vytvořit fond pro zlepšení životních podmínek 

trestanců a najít vhodné budovy pro zřízení trestního ústavu s dostatečně velkou kapacitou. 

Jako objekt pro tuto centrální zemskou trestnici byl vybrán zrušený klášter svatého Václava v 

Praze. V následujících letech bylo započato s potřebnými adaptačními pracemi a první 

trestanci sem byli dodáni v roce 1809. Do plného provozu byla trestnice uvedena až o 18 let 

později. 

     V první polovině 19. století však většina soudních věznic i nadále, spolu se soudy, 

podléhala vrchnostem. Teprve postátnění úřadů, které proběhlo v padesátých letech, vedlo 

také k zásadní reorganizaci soudnictví a zestátnění věznic, jejichž správa připadla ministerstvu 

vnitra. Do resortu ministerstva spravedlnosti přešlo vězeňství až na základě rozhodnutí vlády 

ze 16.10.1865. V roce 1852 byl schválen nový trestní zákon číslo 117, který s doplňky a 

novelami zůstal v platnosti až do roku 1950, tedy téměř 100 let (v Rakousku je s novelizacemi 

platný dosud). Tento zákon stanovil dva druhy trestů: za přestupky a přečiny trest vězení a za 

zločiny trest žaláře. Trest vězení se vykonával v okresních soudních věznicích. Trest žaláře 

pak ve sborových (krajských nebo zemských) soudních věznicích a pokud tento trest 

přesahoval jeden rok, pak v samostatných trestnicích. V soudních věznicích vyučování a 

vzdělávání vězňů, zejména pro krátkost jim uložených trestů (do 30 dnů), nebylo zavedeno 

nebo bylo prováděno jen sporadicky, bez pravidelného systému. Jiná situace byla ve 

sborových věznicích krajských soudů a samostatných trestnicích. Zde byli řediteli trestnice 

podřízeni kromě dozorců a strážců také úředníci, mezi nimiž byl vedle správce, kontrolora, 

adjunkta a lékaře také učitel. Ve větších trestnicích bylo adjunktů a učitelů i více. Zvláštní 

povinnosti těchto úředníků stanovovaly služební předpisy, a pro každou trestnici byl vydán 

také „domácí řád“, obsahující ustanovení o zacházení s vězni, jejich stravování, zaměstnávání, 

duchovní péči a rovněž o vězeňské škole a vzdělávání. Školou povinní byli trestanci bez 

základního vzdělání nebo ti, kteří neměli toto vzdělání dokončeno. Další podmínkou byl věk. 

Pro mužské trestance byla horní věková hranice pro zařazení do školy 35 a pro ženy 30 let. 

Toto věkové omezení však nebylo vždy striktně dodržováno a vzděláváni byli i starší 

trestanci, pokud byli uznáni ke vzdělávání způsobilými. V pražské Svatováclavské trestnici 

bylo také zvláštní oddělení pro mladistvé trestance. Ti zde byli rozděleni do tří oddílů podle 

narušenosti. Byli vzděláváni a vyučováni řemeslům. Trestanci, kteří nechodili do školy, 

pracovali v zemědělství.  

 

 

1.3.  SVATOVÁCLAVSKÁ  TRESTNICE 

 

     Ve Svatováclavské zemské trestnici v Praze byli trestanci vyučováni již od jejího vzniku. 

Podrobné informace o více než šedesátileté existenci této věznice v 19. století a také o 

vězeňské škole a vzdělávání trestanců, nám poskytuje svým způsobem unikátní pramen, 

kterým je dochovaná „Kronika Svatováclavské fary c.k. zemské trestnice v Praze“. 
9
   

Kronika, vedená od roku 1836, zachycuje období od vzniku trestnice v roce 1804 až do jejího 

zrušení v roce 1898. 

     O zřízení trestnice rozhodl císař František I. při své návštěvě Prahy v roce 1804, když „při 

vizitaci pražských přádelních a pracovních domů si ráčil povšimnouti zacházení s trestu 

propadlými posledními ze svých poddaných a zjistil s odporem špatný a hnusný stav těchto 

ústavů“. Poté nařídil listem ze dne 8. října 1804 prošetřit poměry v těchto domech, zavést 

pořádek a zajistit budovy pro nový trestní ústav. Jako nejvhodnější objekt pro novou trestnici 

byly vybrány budovy zrušeného augustiniánského kláštera svatého Václava v Praze. I přesto, 

                                                           
9 Kopie strojopisného opisu kroniky je ve vlastnictví autora.  



 

že část budov ještě stále používala c.k. vojenská správa, byli po spěšných úpravách do 

některých objektů již 29. května 1809, přivezeni 204 trestanci z terezínské donucovací 

pracovny na výrobu rohoviny. Vojskem byl objekt zcela vyklizen až roku 1816 a teprve poté, 

když se „Jeho Veličenstvo milostivě vyslovilo pro přiměřené zacházení s vězni a jejich 

zaopatření a přikázalo adaptaci celé budovy kláštera na zemskou trestnici“, byli terezínští 

trestanci zase přeloženi zpět a započalo se s generální rekonstrukcí objektu. Ta probíhala v 

letech 1822-1825. V lednu roku 1826 byla pak zemská trestnice v Praze, s působností „pro 

celou provincii Čechy“, uvedena do plného provozu.  

     Již k roku 1809 se datuje první zpráva o péči o duše trestanců, kdy zde bylo započato s 

bohoslužbami, konanými františkánským duchovním. Tento stav trval až do roku 1826,  kdy 

duchovní otec P. Daniel Čížek, působící u novoměstského soudu, obdržel příkaz každou 

neděli a svátek v trestnici sloužit mši a odpoledne vyučovat náboženství.  Ještě téhož roku 

byl v trestnici ustanoven také kooperátor a podle instrukce č. 6985/382 měl farář v neděle a 

svátky odpoledne provádět duchovní výuku  a ve všední dny školit nově došlé vězně. 

Kooperátor měl ve všední dny za povinnost vyučovat denně náboženství vyšetřovance a 

dvakrát týdně trestance s tresty do sedmi měsíců.  Výuku, nejprve jen náboženskou, prováděli 

tedy v počátečním období, po zřízení trestnice, duchovní.  

     K zásadní změně došlo od roku 1832, kdy byl v trestnici jako učitel zaměstnán kaprál 

Josef Blatterbauer. Byl přijat se závazkem, že bude ve farním kostele sv. Václava při trestnici 

doprovázet na varhanách zpěv a že poskytne základní vyučování trestancům, které mu farář 

přidělí. Byl kvalifikovaným učitelem a elementární vyučování zahájil 18. července téhož 

roku. V roce 1833, při vizitaci trestnice, se císař při návštěvě prostor „domácí školy“ nechal 

farářem informovat o způsobu vyučování a shledal jej účelným. O tři roky později  byl 

kooperátor zbaven povinnosti vyučovat vyšetřovance a politické vězně v jiných pražských 

věznicích, aby mohl rozšířit vyučování náboženství v zemské trestnici. Trestanci zde byli při 

přijímání i propouštění poučováni nejen farářem, ale i kooperátorem společně. Farář měl 

kromě své běžné náplně a dozoru nad nedělní školou psaní, vykonávat také školení 

v náboženství. Odpolední kostelní vyučování náboženství již napříště nemělo být v neděle 

konáno v kostelní lodi mezi trestanci, ale pro lepší srozumitelnost z kazatelny.  

     Dne 20. července 1841 se arcivévoda Štěpán při vizitaci věznice podivil, „jak je možné, že 

dva kněží v tomto ústavu stačí při tak velkém počtu (824) trestanců obojího pohlaví a při 

dvojím zemském jazyku, na plnění svých povinností“. Při té příležitosti také arcivévoda v 

trestnici navštívil samostatnou školní místnost.   

     V roce 1842 byl do trestnice přikázán na dočasnou výpomoc třetí duchovní s tím, že po 

dobu zvýšené potřeby bude vypomáhat pouze v přiměřeném vyučování náboženství 

kriminálních trestanců. V prosinci se projevila snaha svěřit náboženské vyučování v pražské 

trestnici politickým vězňům a vyšetřovancům, ale pražský magistrát i kriminální soud tento 

návrh v souladu názorem faráře od sv. Václava  zamítl a tak zůstalo při starém.  

     V trestnici byla v roce 1840 založena také vězeňská knihovna. Byla postupně rozšiřována 

a doplňována různými knižními dary mecenášů a v roce 1843 byla po vyloučení „robinsonád“ 

t.j. dobrodružné četby, schválena a potvrzena.  

     Velmi významným rokem nejen pro pražskou zemskou trestnici, ale pro české vězeňství 

vůbec, byl rok 1847. Třetího prosince toho roku byl jako prozatímní kooperátor do trestnice 

určen dosavadní duchovní administrátor pražského ústavu slepců P. František Řezáč. Tímto 

dnem  zde začíná  působení tohoto významného reformátora a nejvýznamnější osobnosti 

českého vězeňství 19. století.  

     Při vizitaci trestnice prošel v roce 1850 ministr spravedlnosti von Schmerling všechny 

prostory a zvláštní pozornost věnoval kostelu a škole. Sám byl propagátorem zřizování 

vězeňských knihoven  a proto zde byl velmi příjemně překvapen, že v trestnici knihovna 

existuje již 10 let. Prohlídkou katalogů se sám přesvědčil jak velký byl počet knih a čtenářů.  



 

     Ministerstvem vnitra byla v roce 1851 zřízena komise, která měla za úkol najít nový 

způsob zaměstnávání trestanců, kterým by bylo docíleno „jejich mravního polepšení a 

účelnějšího využití jejich pracovní síly“. Jako jeden z důležitých závěrů  komise, jejímž 

členem byl i P. Řezáč,  bylo rozhodnutí, aby duchovní pastýř trestnice ve spolupráci s její 

správou vypracovali vyučovací plán pro nově organizovanou školu v trestnici. Podle něj 

mělo být rozšířeno jak vyučování náboženských mravů, tak i základní školení. Tento plán, 

jehož hlavním tvůrcem byl právě páter Řezáč, byl komisí přijat. V souvislosti s reformou 

vzdělávání byl rozšířen počet učitelů jak pro náboženskou mravouku, tak i pro rozšířené 

elementární vyučování. Komisí byla, pro zabezpečení přijatého plánu, uznána nutnost 

rozšíření počtu duchovních v trestnici na 4 a zvýšení počtu učitelů na 3.  Současně byly 

systemizovány také jejich platy a to tak, že farář měl dostávat 800, kooperátoři pak 600, 500 a 

400 zlatých konvenční měny a první učitel 500,druhý 400 a podučitel 200 zlatých. 

     Vzhledem k tomu, že počty trestanců neustále rostly ( v polovině října 1852 jich bylo již 

1300), byl 150 z nich přemístěno do donucovací pracovny na Hradčanech a dalších 150 do 

nedalekého objektu Karlových kasáren. Ti však museli navštěvovat bohoslužby a vyučování v 

trestnici. V prosinci téhož roku obdržela správa trestnice přípis z ministerstva vnitra, kterým 

ministerstvo vracelo návrh komise o zavedení nového způsobu vyučování a plán 

zaměstnávání trestanců s tím, že je potřeba omezit zejména základní vyučování, aby se tak 

získalo více pracovních hodin. Proto byl neodkladně hledán a nalezen kompromis a nová 

varianta byla znovu zaslána místodržitelství.  

     Po schválení tohoto upraveného učebního plánu bylo od měsíce května 1854 započato v 

trestnici se základním vyučováním. To se odbývalo v různou denní dobu po odděleních tak, 

aby se ho mohli trestanci v co možná největší míře zúčastnit. Jednalo se tedy o zřetelný 

pokrok v organizaci výuky a rozšíření její náplně, k čemuž výrazně přispěl i fakt, že se 

podařilo pro školou získat další místnost jako učebnu. Do té doby se totiž oba zdejší učitelé 

museli střídat v jediné učebně.  

     Vyučování v trestnici bylo současně rozšířeno také na tzv. „korigendy“ - což byli chovanci 

polepšovny, která se také nacházela v objektu trestnice. V uvedeném roce jich bylo celkem 

136 (86 Čechů a 50 Němců), z nichž bylo způsobilých ke vzdělávání shledáno 21 (17 Čechů a 

5 Němců). Z toho nám vyplývá další skutečnost, že vyučování v trestnici se muselo provádět a 

také provádělo v obou zemských jazycích a počet hodin se tím zvýšil na dvojnásobek. 

Současně bylo samozřejmé, že obou zemských jazyků museli být znalí také oba učitelé. 

     Od listopadu 1854 došlo ve Svatováclavské trestnici k dalším úpravám a změnám v 

organizaci školního vyučování. Rozvrh hodin byl koncipován tak, že v časovém režimu dne 

byly hodiny výuky koordinovány s konáním bohoslužeb. Korigendi chodili ve všední dny 3x 

do kostela, 2x do náboženského a 4x do „literárního“ školního vyučování. Naproti tomu 

trestanci navštěvovali mši jen 2x a jednou týdně náboženské vyučování, neboť byli, v souladu 

s nařízením místodržitelství, více zaměstnáváni prací. Pokud se však jednalo o mladistvé, těm 

byla po stránce vzdělávání a duchovní péče věnována zvláštní pozornost. Kromě povinné 

účasti na třech mších měli jedenkrát týdně navštěvovat zvláštní náboženské vyučování a 4x 

absolvovali výuku v literární škole (vyučující čtení a psaní). Bohoslužby se konaly vždy v 

ranních hodinách a na ně v přilehlé učebně navazovalo mezi půl osmou a půl devátou 

náboženské vyučování. Mimo to se každé úterý a pátek mezi 10. a 11. hodinou odbývalo v 

kostele společné vyučování náboženství. Od 23. dubna následujícího roku byl začátek 

bohoslužeb stanoven již na 6. hodinu ranní a na ně bezprostředně navazovalo náboženské 

vyučování. Tím byli vězňové dříve k dispozici pro pracovní využití.  

     Počínaje červnem 1855 bylo v trestnici rozšířeno takzvané kontumační vyučování také na 

chovance polepšovny. „Kontumační“ znamenalo „vězeňské“ vyučování a jednalo se o školení 

a poučování do trestnice nově dodaných vězňů.  Toto vyučování, které prováděli duchovní, 

bylo pro korigendy stanoveno ve stejném rozsahu, jako pro ostatní trestance.  



 

     Od září téhož roku došlo v trestnici k další významné změně při vzdělávání vězňů. Přibyla 

další učebna a současně byl nově koncipován vyučovací plán, jehož autorem byl P. František 

Řezáč. Podle něj bylo „literární“ vyučování rozvrženo do dvou postupných ročníků, jejichž 

výuka probíhala zčásti odděleně a zčásti společně. Žáci prvního ročníku měli 12 vyučovacích 

hodin týdně, vždy po dvou vyučovacích hodinách odpoledne ve všech šesti všedních dnech. 

Žáci druhého ročníku pak měli jen 6 hodin, vždy po jedné hodině odpoledne, od pondělka do 

soboty. Společně byli žáci obou ročníků vyučováni jen některým předmětům, jako například 

zpěvu. Kromě toho bylo dbáno především na to, aby „literární“ vyučování bylo co nejtěsněji 

spjato s výukou náboženství. Setkáváme se zde již tedy s tím, co soudobá pedagogika 

označuje jako mezipředmětové vztahy.  

     Kromě staré učebny, která byla i nadále využívána především pro výuku náboženství, byly 

učitelům k dispozici dvě nové, pro svůj účel speciálně zařízené a vybavené učebny. Celkový 

týdenní rozsah vyučovacích hodin byl 36 pro oba ročníky „literárního“ vyučování v každém z 

obou zemských jazyků. Kromě toho i nadále probíhalo souběžně také vyučování náboženství 

a „kontumační“ vyučování. Na zajišťování všech uvedených forem výuky se kromě dvou 

učitelů podíleli také všichni tři vězeňští duchovní.  

     V té době bylo také nově upraveno půjčování knih vězňům. Do objektu trestnice byla 

přemístěna vedle polepšovny i donucovací pracovna, která měla svou vlastní knihovnu. Ta 

byla včleněna do fondu původní knihovny trestnice a byly zpracovány noví kmenové 

seznamy. Správa knihovny a půjčování knih bylo jednou z povinností učitelů. Jeden z nich, 

učitel Václav Kautský, podal z neuvedených důvodů výpověď a z trestnice odešel. Jeho místo 

pak zůstalo delší dobu neobsazeno a následkem toho nebyl vyučovací plán důsledně plněn. Z 

toho lze vyvodit, že se jednalo o práci obtížnou a především psychicky náročnou, o kterou 

nebyl mezi učitelskou veřejností zájem.  

     Počátkem následujícího roku (1856) byla duchovní správa trestnice předána kongregaci 

Redemptoristů. Ti zde kromě bohoslužeb také převzali vyučování náboženství.  Ve škole však 

i nadále vyučovali dva učitelé a zákonný dozor nad vzděláváním vězňů vykonával farář z 

nedalekého Podskalí.  Podle informace, podávané v roce 1857 superiorem kongregace 

Maštalířem pražské konzistoři, byli dvakrát nebo určitě alespoň jednou týdně shromažďováni 

mladí ale i starší nevědomí trestanci a korigendi (chovanci donucovací pracovny) ve škole, 

kde se účastnili jednohodinového vyučování náboženství střídavě v obou zemských jazycích. 

Kromě toho bylo i nadále organizováno „ostatní“ české i německé vyučování, zajišťované 

dvěma vězeňskými učiteli. Ti byli současně i varhaníky a vyučovali také zpěvu.  

     Mimo to byli všichni nově do trestnice dodaní vězni podrobováni povinně takzvanému 

kontumačnímu vyučování. To zajišťovali rovněž duchovní. Vyučování se konalo denně mimo 

nedělí a svátků. Nově příchozí trestanci a korigendi byli před zařazením mezi ostatní vězně 

umístěni samostatně do takzvané kontumace a nesměli se stýkat s nikým, vyjma duchovního, 

jenž s nimi konal duchovní cvičení. U mnohých musel začít se samými základy náboženství, 

vedl je k sebepoznání a snažil se jim vymluvit „obvyklou myšlenku, že trpí nevinně.“ Vedl je 

k tomu, aby zpytovali svůj dřívější život, uvědomili si svá pochybení a snažili se o smíření 

s Bohem. „Pokud se jim to nepodaří, je velmi pravděpodobné, že své svědomí neuklidní, 

neodevzdají se do vůle Boží a místo aby se polepšili, vyjdou z věznice ještě zatvrzelejší, než 

přišli.“ Toto vyučování muselo být prováděno s laskavostí a účastí, ale s největší důrazností a 

přesvědčivostí tak, aby „zapůsobilo i na zdivočelé povahy, což vyžadovalo vypětí všech sil.“ 

Kontumační vyučování probíhalo obvykle 10 - 12 dní, u některých, „zvláště zpustlých“ 

trestanců i 15 dní nepřetržitě, než bylo požadovaného efektu dosaženo. 

     Od 1. září 1869 se místo redemptoristů vrátili do duchovní správy Svatováclavské trestnice 

opět světští kněží a současně došlo také k reorganizaci školního vyučování. Jako první učitel 

zde tehdy působil Václav Šejnoha a druhým učitelem byl Václav Čádek. Vyučovalo se ve 

dvou třídách, v jedné pro české a ve druhé pro německé trestance. V každé třídě se denně 



 

vyučovalo 4 hodiny, první hodina byla vždy výuka náboženství, druhá literární výuka pro I. 

třídu, třetí hodina opět náboženství a čtvrtá hodina literární výuka pro II. třídu.  Na konci 

každého čtvrtletí se konaly zkoušky a po úspěšně složených půlročních a celoročních 

zkouškách mohli trestanci postoupit do vyšší třídy nebo byli po jejím absolvování od další 

školní docházky osvobozeni. První učitel měl tehdy plat 600 a druhý 500 zlatých a oba bydleli 

mimo ústav bez náhrady nájemného.  

     Koncem října 1871 byl učitel Václav Čádek  přeložen do nově otevřené trestnice pro 

trestance s tresty nad 10 let v Kartuouzích u Jičína a na jeho místo nastoupil Josef August. 

V roce 1872 byly výnosem c.k. ministerstva spravedlnosti a vrchního státního návladnictví č. 

884 výrazně zlepšeny platové podmínky a hmotné zabezpečení učitelů rakouských trestnic. 

Současně byl školní rozvrh změněn tak, že vyučování v každé třídě neprobíhalo jako dosud 

denně dvě hodiny, ale pro usnadnění provozu v trestnici obden po čtyřech hodinách. Tato 

změna byla po půlroční zkušební době dne 31. ledna 1873 týmž úřadem potvrzena jako 

definitivní.  

     Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 1879 byl v trestnici zrušeno jedno místo duchovního, 

byl současně v trestanecké škole pražské trestnice  snížen také počet hodin výuky náboženství 

v každé ze čtyř školních tříd ze 6 hodin týdně na polovinu. O takto získané hodiny bylo 

rozšířeno literární vyučování, které bylo podle názoru ministerstva spravedlnosti 

zanedbáváno. Aby tím neúměrně nevzrostly úvazky obou učitelů, bylo doporučeno přiměřeně 

snížit počty hodin hudební výchovy a vypracovat návrh nového školního rozvrhu. Ten byl 

neprodleně zpracován a následně ministerstvem schválen a zaveden do praxe. Podle něj měli 

dva duchovní vyučovat ve všední dny náboženství místo dosavadních 24 jen 12 hodin týdně. 

Každému z obou učitelů se týdenní úvazek při výuce literárního vyučování zvýšil ze 12 na 18 

hodin. Navíc oba vyučovali ve všední dny odpoledne střídavě po dvou hodinách kreslení, 

dvou hodinách druhého zemského jazyka a místo původních 12 jen 4 hodiny hudební 

výchovy. Jejich celkový úvazek tak činil 26 hodin týdně. Navíc pak každý z nich měl za 

povinnost v neděli a svátky, s výjimkou nejvyšších svátků, po druhé odpolední bohoslužbě, 

přednést vězňům „dvouhodinovou populární a všeobecně prospěšnou přednášku a to jeden 

německy a druhý česky.“ 

     Od tohoto roku až do uzavření trestnice a přemístění všech zdejších vězňů do nově 

otevřené trestnice v Praze na Pankráci v roce 1889, v kronice nenacházíme o vyučování 

trestanců již žádné zprávy. Jediné informace o vzdělávaných nám poskytují roční statistiky, 

shrnuté do následujících tabulek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tab. 1.: Počty vězňů vzdělávaných v „kontumaci“ v  jednotlivých letech  

 

ROK POČET 
VZDĚLÁVANÝCH 

CELKOVÝ POČET 
VĚZŇŮ 

% 
VZDĚLÁVANÝCH 

1860 468 1065 43,9 

1861 586 1460 40,1 

1862 675 1170 57,7 

1863 665 1224 54,3 

1864 668 1250 53,4 

1865 722 1236 58,4 

1866 674 1150 58,6 

1867 a 1868 neuvedeno 1306 a 1343 - 

1869 835 1459 57,2 

1870 550 1318 41,7 

 
Tab. 2.: Počty vzdělávaných vězňů v jednotlivých ročnících českého a německého „literárního 

vyučování“ a v hudební výchově 

 

ROK HV S  VZDĚLÁ- CELKEM % VZDĚLÁ-

II. II. VANÝCH VĚZŇŮ VANÝCH

1870 276 237 142 852 1318 64,6

1871 208 97 94 607 1339 45,3

1872 146 95 103 489 1311 37,3

1873 148 116 112 542 1274 42,5

1874 148 99 125 536 1321 40,6

1875 73 53 105 39 29 69 85 453 1300 34,8

1876 85 55 125 37 36 81 89 508 1251 40,6

1877 81 60 123 26 37 78 76 481 1301 37,0

1878 58 54 124 15 30 57 54 392 1146 34,2

1879 45 40 61 15 28 38 47 274 1053 26,0

1880 49 39 81 16 13 36 39 273 1050 26,0

1881 0 42 89 16 0 46 23 216 1043 20,7

1882 53 38 98 13 12 54 27 295 985 29,9

1883 63 47 90 34 293 934 31,4

1884

1885 133 982 13,5

1886 79 868 9,1

1887 76 864 8,8

ÚDAJE NEJSOU K DISPOZICI

129 4

ČESKÁ TŘÍDA NĚMECKÁ TŘÍDA

I.

121

144

95

118

115

59

49

48

I.

76

64

50



 

V letech 1875 – 1882 byly první česká i německá třída vzhledem k vysokému počtu žáků 

rozděleny na dvě oddělení. 

V roce 1883 byly oba ročníky s německým vyučovacím jazykem sloučeny do jedné třídy. 

V roce 1885 jsou známy jen údaje o celkovém počtu vzdělávaných v českém a německém 

jazyce a pro léta 1886 a 1887 jsou k dispozici pouze celkové počty vzdělávaných. 

 

 

1.4. OSTATNÍ ČESKÉ TRESTNICE 

 

     Ve druhé polovině 19. století byly v českých zemích postupně uváděny do provozu další 

trestní ústavy. Tak byl v roce 1857 v trestnici přeměněn bývalý kartuziánský klášter  ve 

Valdicích u Jičína (odtud název Kartouzy), v roce 1858 byl na civilní trestnici přeměněn 

moravský středověký hrad Mírov, který do té doby sloužil jako církevní vězení pro provinilé 

kněze a duchovní, roku  1878 byla pak speciálně pro tento účel postavena nová trestnice 

v Plzni na Borech a později další v Praze na Pankráci. Ve všech těchto trestních ústavech byli 

trestanci vzděláváni podobně, jako tomu bylo v pražské Svatováclavské trestnici. I když se 

z těchto ústavů nedochovaly podobné precizní a přesné statistiky a informace o vězeňské 

škole, přesto zmínky o vzdělávání trestanců v některých pramenech najít můžeme. Například 

„Domácí řád  pro c.k. trestní ústav pro muže Kartouzy /Valdice u Jičína/“, vydaný pražským 

c.k. místodržitelstvím v roce 1884.
10

 V tomto vnitřním předpisu, schváleném ve Vídni 

20.3.1884 se v § 12 doslovně uvádí: „Je-li trestanec neznalý toho zaměstnání, které mu bylo 

přiděleno, bude mu uděleno k tomu nutné vyučování. Po uplynutí výuční doby ….  Pro 

školou povinné (nezletilé) trestance se denní dílo propočítává na školní dny osmihodinové.“ 

V § 31 tento předpis stanoví, že: „Každý trestanec, který nemá vůbec žádné, nebo jen 

nedostatečné znalosti z učebních předmětů obecné školy a není ještě starší 33 let, je povinen 

navštěvovati školu v ústavu. Avšak mohou býti k návštěvě školy připuštěni i starší trestanci 

této kategorie, jestliže se ukáží, že jsou schopni výuky. Pozornost a píle jsou povinností 

každého žáka.“ Trestancům bylo přísně zakázáno „….bráti s sebou do ložnic jakýkoliv 

předmět z dílny, školy a podobně…“. Denním rozvrhem bylo v § 38 pro všední dny 

stanoveno, že: „Vyučování začíná pro jednu třídu v 8 hodin, pro druhou v 10 hodin 

dopoledne, vyučování hudbě a jiným užitečným znalostem je odpoledne podle vhodně 

stanoveného hodinového rozvrhu.“ Pro neděle a svátky se v § 43 uvádí: „…V dnech 

pracovního klidu se trestanci zaměstnávají četbou, posloucháním předčítání spoluvězně, 

vypracováváním školních úloh, kreslením, psaním dopisů a takovými dobrovolnými 

pracemi, které nenarušují klid a ku kterým dostali zvláštní povolení ředitele. Ku kreslení a 

psaní jsou trestanci společné vazby odvedeni do školní místnosti.“ Obdobná pravidla a 

předpisy platily pro vzdělávání trestanců i v ostatních českých trestních ústavech druhé 

poloviny 19. století a prvních 20 let století dvacátého.  

     Kromě trestnic vzniklo v českých zemích mezi lety 1829 – 1919 ještě 24 krajských věznic, 

kde si kromě těch, kteří zde byli ve vyšetřovací vazbě, odbývali své tresty odnětí svobody i 

vězňové, odsouzení ke krátkým trestům (do 1 roku). Ti byli postupně také vzděláváni, ale toto 

působení na ně bylo oproti trestnicím omezeno jak časově (v neděle), tak i co do počtu 

vzdělávaných. Vyučovali zde především externí učitelé, kteří sem docházeli jen v určité dny. 

V jejich krátkých úvazcích byla kromě samotné výuky také povinnost vedení vězeňských 

knihoven a cenzura dopisů vězňů.   

 

                                                           
10 Originál uložen v Ústřední knihovně VS ČR Praha, signatura H-6 



 

 

VZDĚLÁVÁNÍ VĚZŇŮ V ČSR V OBDOBÍ LET 1918 – 1945 

 

     V roce 1918 převzala nově vzniklá Československá republika od Rakouska, spolu 

s poměrně velmi dobře fungující státní správou, také síť vězeňských zařízení. V té době a 

v podstatě po celou trvání první Československé republiky bylo na jejím území v provozu : 

6 trestních ústavů, v nichž si své tresty odnětí svobody delší než 1 rok odpykávali odsouzení 

muži, ženy a mladistvé ženy. Jednalo se o: 

    - 2 trestnice určené pro prvotrestané a napravitelné trestance (muže) v Plzni a Leopoldově 

    - 2 trestnice pro nenapravitelné trestance (muže) – Kartouzy a Ilava 

    - 1 trestnice pro ženy se zvláštním oddělením pro mladistvé v Řepích u Prahy 

    - 1 trestnice pro nemocné a invalidní trestance na Mírově 

    - 2 polepšovací ústavy pro mladistvé muže. Byly jimi polepšovna a trestnice v Mikulově a  

státní polepšovna s justičním a sociálním oddělením – takzvaný Komenského ústav 

v Košicích. V obou těchto ústavech chovanci zůstávali do dovršení věku 21 let. 

Dále pak: 

37 krajských soudních věznic určených pro výkon vyšetřovací vazby a trestů vězení v délce 

do jednoho roku.  

 379 okresních soudních věznic pro výkon vazby u jednotlivých okresních soudů a výkon 

trestů vězení, uložených okresními soudy v délce od 12 hodin do 1 měsíce. Stav 

československého vězeňství na konci 20. let 20. století je popsán v příručce, nazvané Das 

Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, vydané v Praze roku 1930. 

     Vzdělávání trestanců, držených v trestních ústavech, bylo organizováno v zásadě 

nezměněným způsobem tak, jak tomu bylo za dob rakouské monarchie před rokem 1918 a jak 

bylo popsáno na příkladu pražské Svatováclavské trestnice. Navíc byly o nedělích a svátcích 

konány pro vězně přednášky, doprovázené často „světelnými obrazy“.
11

 

     Vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody bylo organizováno nejen na základě 

některých vězeňských předpisů (trestní zákoník, domácí řády trestnic atd.), ale také obecně 

platných školských norem té doby.
12

 V naprosté většině se při vzdělávání vězněných osob 

jednalo o dospělé nebo ty, kteří již ukončili povinnou školní docházku, ale neměli ukončeno 

úplné základní nebo odborné vzdělání. Doplňováním jejich vzdělání se zabýval speciálně §11 

zákona č. 226 ze dne 13.7.1922, jehož provedení bylo upřesněno vládním nařízením č. 336 ze 

dne 26.10.1922. V 1. oddíle tohoto nařízení, jímž byla vydána „pravidla o zkouškách osob 

povinnosti školské odrostlých na školách občanských“, jsou stanovena pravidla pro konání 

závěrečných zkoušek v pokračovacích školách nebo kursech a dále zde byl stanoven rozsah 

vyučovacích hodin, učební osnovy a pravidla o školní docházce.  

     Chceme-li si všimnout jednotlivých vězeňských zařízení v českých zemích  a na Slovensku 

podrobněji, najdeme v citované příručce informace o vzdělávání vězněných osob téměř u 

všech vězeňských zařízení, která jsou v ní uvedena. Například ze 494 trestanců v trestnici 

Plzeň - Bory jich bylo do pravidelného školního vyučování v roce 1930 zařazeno celkem 143, 

z toho bylo 5 analfabetů.
13

 Kromě toho zde nacházíme také zajímavou informaci o tom, že 

trestanci v uvedeném roce odeslali celkem 4.399 a obdrželi 4.049 dopisů, které byly učitelem 

a vězeňským duchovním cenzurovány. V trestnici tehdy působili dva úvazkoví (externí) 

učitelé, z nich jeden vyučoval v českém a druhý v německém jazyce.  
                                                           
11 Das Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, strana 10, Praha 1930 

12 Zákon č. 189/1919 Sb. o školách národních a soukromých,  tzv. Malý školský zákon č. 226/1922 Sb., Zákon o správě ve 

školství č. 292/1920 Sb.,novelizovaný zákonem č. 25/1925 Sb., Učitelský zákon č. 104/1926 Sb.  atd.. 

13 Das Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, strana 15, Praha 1930 



 

     V trestním ústavu Leopoldov bylo vyučováno ve dvou školních třídách průměrně 180 

z celkového stavu 737 trestanců. V první třídě jich bylo 104 a ve druhé 76. Z tohoto počtu 

příručka uvádí 49 Cikánů, z nichž bylo 39 analfabetů. Ti do ústavu přicházeli převážně pouze 

s nízkou úrovní vzdělání a byly jim zde vštěpovány jen ty nejelementárnější vědomosti.
14

 

Navíc se zde každou neděli po bohoslužbách konaly přednášky z občanské nauky, částečně 

doprovázené „světelnými obrazy“. Také zde byl pěstován zpěv a hudba, které byly 

nejpopulárnější právě mezi cikánskými trestanci. Ti zde měli svou zvláštní cikánskou 

cimbálovou kapelu. 

     Kartouzská trestnice zaměstnávala jednoho kmenového učitele, jímž byl ustavní vrchní 

učitel J. Janeček.  Jím vedeného pravidelného školního vyučování se v roce 1929,  

z celkového počtu 428 trestanců, účastnilo 36. O nedělích a svátcích se konaly vzdělávací 

přednášky, z nichž 14, věnovaných osobní a společenské hygieně, přednesl ústavní lékař.
15 

     V Ilavské trestnici navštěvovala školní vyučování průměrně asi jedna pětina z celkového 

počtu 254 trestanců. Jednalo se tedy o 50 žáků, z nichž byla asi polovina Cikánů, kteří byli 

převážně negramotní a navštěvovali třídu s výukou nejelementárnějších vědomostí.
16 

      Na Mírově nebylo školní vyučování organizováno. Zato v ženské trestnici v Řepích u 

Prahy bylo systemizováno učitelské místo, které zastávala Gonslava Strnadová. Z celkového 

počtu 188 trestankyň jich bylo ve věku do 20 let – tedy mladistvých 12. Pravidelného 

školního vyučování se povinně zúčastňovaly všechny mladistvé a také některé starší 

trestankyně.  V rámci vzdělávání byly žákyně vyučovány také zpěvu.  O nedělích a svátcích 

bylo v roce 1928 konáno celkem 32 přednášek. 

     V krajských soudních věznicích, jichž se v českých zemích nacházelo celkem 24, byla pro 

odsouzené rovněž organizována školní výuka. Velká většina krajských soudních věznic měla 

pro tento účel k 1. srpnu 1929 vyčleněnu jednu místnost jako školní třídu. Na území Čech to 

bylo ve 14 z celkového počtu 16 věznic. Učebny nebyly pouze v Jičíně a Klatovech. V zemi 

Moravskoslezské bylo v 8 krajských věznicích celkem 8 učeben. V Moravské Ostravě však 

třída nebyla, zato ve Znojmě byly učebny dvě. Informace o tom, jak bylo školní vyučování ve 

věznicích krajských soudů organizováno a kolik vězňů se výuky účastnilo, nám mohou 

poskytnout dochované výroční zprávy některých věznic, jež jejich ředitelé každoročně 

předkládali ministerstvu spravedlnosti. Jako příklad mohou posloužit zprávy z pražské 

věznice na Pankráci za léta 1931 - 1935. Tato věznice byla největší v republice, měla 

normovanou kapacitu 811 vězňů, což bylo asi 4x více, než měly v průměru ostatní české 

věznice. Také počty vzdělávaných vězňů zde tedy byly přibližně 4x vyšší než jinde.  

     V roce 1931 se v pankrácké věznici
 17 

vyučovalo 24 hodiny týdně. Od 1. února byl původní 

vrchní vězeňský učitel Kedroutek dán do výslužby, přesto si ale ponechal úvazek 4 hodiny 

týdně a každou druhou neděli měl přednášku. Vězně vyučoval hlavně občanské nauce, úplné 

analfabety učil také číst a psát. Při vyučování kladl obzvláštní důraz na „mravně-kulturní 

výchovu“, což bylo považováno za hlavní výchovný úkol školy ve věznici.  

     Od 1. ledna do září 1932 
18

 ve věznici i nadále vyučoval penzionovaný učitel Kedroutek a 

15. září byl vystřídán novým smluvním učitelem Jaroslavem Eisnerem. Původní rozvrh hodin, 

kdy byli týdně jednu hodinu vyučováni analfabeti, po 1 hodině odsouzení muži a ženy ze 

společné vazby a hodina týdně byla věnována hudební výchově, byl při té příležitosti rovněž 

změněn. Nový rozvrh byl upraven tak, že 2 hodiny týdně byly věnovány vyučování 

mladistvých, po 1 hodině bylo věnováno výchovným přednáškám pro muže a pro ženy a 
                                                           
14 Das Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, strana 21, Praha 1930  

15 Das Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, strana 27, Praha 1930 

16 Das Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, strana 32, Praha 1930 

17 Výroční zpráva věznice Praha Pankrác za rok 1931 pro ministerstvo spravedlnosti ČSR 

18 Výroční zpráva věznice Praha Pankrác za rok 1932 pro ministerstvo spravedlnosti ČSR 



 

jednou za měsíc měl učitel nedělní odpolední přednášku pro vězně. Mimo to se učitel 

v pracovní dny věnoval individuálním pohovorům s vězni, zvláště mladistvými a spravoval 

vězeňskou knihovnu. Podle tohoto rozvrhu bylo vzdělávání odsouzených v pankrácké věznici 

organizováno až do poloviny 40. let 20. století.  

     Dostupná čísla, udávající počty vzdělávaných ve věznici Praha Pankrác v rozmezí let 1931 

– 1935, jsou shrnuta do následující tabulky: 

 
Tab. 3.: Počty vzdělávaných vězňů v pankrácké věznici 

Údaje označené * jsou pouze za II. pololetí (od 15.9. do 31.12.1932) 

 

 

Vzdělávání bylo ve věznicích krajských soudů, jak plyne z uvedeného přehledu, spíše 

okrajovou záležitostí. Mělo to několik důvodů. Jedním z nejzávažnějších byly krátké tresty 

odsouzených. Učitelé se při  vzdělávání soustředili především na mladistvé, kteří měli 

povinnost výuku navštěvovat, dále na negramotné vězně a u dospělých bylo těžiště jejich 

práce ve výchovných přednáškách s tématy občanské nauky.  

     Potvrzením skutečnosti, že škola byla institucí, která do československého vězeňství po 

první světové válce neodmyslitelně patřila, nacházíme i v legislativních normách, vydaných 

po roce 1918. Například v § 11 „Zvláštního ustanovení o službě dozorců a dozorkyň ve 

věznicích sborových (krajských) soudů.“
19 

V tomto paragrafu, nazvaném Kostel a škola se 

doslovně uvádí: „V kostele a ve škole mají dozorci vězňů míti pozor na to, aby vězňové 

v přesném pořadí zaujali svá místa, aby se klidně a slušně chovali, aby byli pozorni, aby spolu 

nemluvili ani se nedomlouvali a aby se po ukončení bohoslužeb nebo vyučování 

v předepsaném pořádku navrátili, kam náleží.“ 

     Jinou legislativní normou, týkající se vězeňského školství bylo vládní nařízení číslo 559 ze 

dne 20.10.1919, které upravovalo některé platové a naturální poměry učitelů trestnic. Nařízení 

staví vězeňské učitele na roveň správním úředníkům trestnic. 
20

 

     Specifickou skupinou trestních a nápravných institucí řízených ministerstvem 

spravedlnosti ČSR byly ústavy pro mladistvé, výchovné ústavy a donucovací pracovny. Mezi 

nejvýznamnější z těchto institucí patřily: 

Polepšovací a trestní ústav pro mladistvé v Mikulově. Mezi zdejším 28 členným personálem, 

pečujícím o 150 chovanců, byli i 2 odborní učitelé. Zdejší všeobecnou hospodářskou školu 

v roce 1928 navštěvovalo 120 žáků, první ročník řemeslné pokračovací školy 113, druhý 31 a 

třetí ročník pak 25 žáků. Součástí řemeslné pokračovací školy (obdoby dnešního středního 

odborného učiliště) byla také praktická výuka ve školních dílnách. Zde chovanci pracovali 

pod vedením kvalifikovaných mistrů a jejich studium bylo po skončení učební doby uzavíráno 

běžnou komisionální učňovskou zkouškou. Mimo návštěvy školního vyučování byly 

chovancům ústavu přednášeny také pravidelné nedělní a sváteční přednášky. Těch bylo 

                                                           
19 Výnos ministerstva spravedlnosti č. 43363/27 ze dne 27.července 1927 

20 §§ 1 - 3 vládního nařízení č.559/1919 Sb.  

MUŽI ŽENY

1931 32 592 254 1560

1932 29* 375* 169* 310*

1933 16 1054 390 1416

1934 1119 324 1852

1935 1421 381 1638

ROK MLADISTVÍ MUŽI ŽENY

POČET VZDĚLÁVANÝCH ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH

VÝCHOVNÝCH

NEDĚLNÍCH



 

průměrně 50 do roka a z nich 60% bylo vzdělávacích a zbylých 40% zaměřených na zdravotní 

témata. 

Komenského ústav v Košicích byl jediným polepšovacím ústavem pro mladistvé na území 

ČSR, jehož činnost upravovala zvláštní legislativní norma.
21

 Na jejím základě byla původní 

státní polepšovna, postavená roku 1903, přeměněna (viz § 1) na Komenského ústav pro 

výchovu opuštěné mládeže, jak zněl oficiální název instituce.
22

 Ta byla (§ 2) určena nejen 

k výchově „opuštěných a zanedbaných mladistvých, ale také těch, kteří byli rozsudkem 

správního úřadu nebo soudu odsouzeni k polepšující výchově. Ústav, sestávající ze 12 budov, 

měl kapacitu 450 chovanců. Průměrně jich zde však bylo kolem 360. V jednom z pavilonů 

byly učebny, v dalším ústavní dílny, sloužící k praktickému výcviku učňů.
23

 Vládní nařízení 

také všem chovancům ukládalo povinnou návštěvu ústavní školy. V § 5 se doslova uvádí, že 

měli navštěvovat „školu obecnou a průmyslovou“ nebo měli být „vyučeni řemeslu, které si 

vyvolí.“ Současně bylo stanoveno, že pro zajištění výuky budou v ústavu zřízena místa pro 

„učitelské a odborné síly, mezi nimi i jednoho inženýra“ (§ 6). V důsledku toho byl v ústavní 

škole systemizován následující pedagogický personál: jeden vedoucí nadučitel, 4 vrchní 

učitelé, 2 učitelé, jeden prozatímní učitel a 30 mistrů (dílovedoucích). Na každých 30 

chovanců měl připadat jeden učitel a na každých 15 chovanců při práci v dílnách jeden 

dílovedoucí nebo přední dělník (§ 7).  V roce 1928 se na výuce všech 312 chovanců podílelo 

6 ústavních učitelů a 30 mistrů.
24

  Z celkového stavu 312 chovanců navštěvovali národní 

školu 43, oddělení pro negramotné 29, v přípravné třídě bylo 92 a ve třech ročnících učiliště 

bylo 148 chovanců. Kromě toho jich 11 docházelo mimo ústav do měšťanské školy nebo 

jiných odborných škol ve městě. Navíc navštěvovali 44 chovanci 3x týdně hodiny hudby. Pro 

všechny byla 2x týdně povinná tělesná výchova, která se v letních měsících odbývala na 

ústavním hřišti. V průběhu roku shlédli chovanci 28 filmových a 3 divadelní představení. 

Komenského ústav v zásadě nezměněným způsobem fungoval až do roku 1952, kdy byl 

ministerstvem vnitra zrušen.  

     Na území ČSR byla po celou dobu 1. republiky ve správě ministerstva spravedlnosti ještě 

síť tzv. donucovacích pracoven a polepšoven, převzatá téměř beze změn z dob Rakousko 

uherské monarchie. Tyto instituce fungovaly na základě původního zákona z roku 1885 
25

, 

novelizovaného v roce 1929. O nich již bylo pojednáno výše.   

 

     V průběhu nacistické okupace, v období let 1939 – 1945, se poměry ve vězeňství na našem 

území poněkud změnily. Na území Sudet, připojených k Velkoněmecké říši se vězeňství řídilo 

říšskými zákony a vzdělávání, pokud vůbec bylo organizováno, se zde stalo vyloženě 

marginální záležitostí. Naproti tomu na území protektorátu Čechy a Morava a Slovenského 

štátu, sice doznaly poměry ve vzdělávání vězňů určitých změn, ale přesto se v něm i nadále 

pokračovalo.  

 

                                                           
21 Nařízení vlády č. 136 ze dne 22.2.1919, později novelizované dalším nařízením č. 609/1919 Sb. 

22 Kolektiv, Väzenstvo na Slovensku, str., Bratislava  

23 Das Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, strana 49, Praha 1930 

24 Das Gefängniswesen in der Čechoslovakischen Republik, strana 52 - 53, Praha 1930 

25 Zákony č. 89 a 90 ze dne 24.5.1885 


