
Věznice Cejl jako pietní místo 
obětí totality v evropském a  
domácím kontextu



Východiska / proč místa paměti

 Aby se v 21. století v politice udržela slušnost, 
bude nutné zachovávat vzpomínku na historii 
hrůzy.

Tony Judt

 Dvacáté století se stává definitivní minulostí, 
aniž bychom si z něj dokázali vzít potřebná 
poučení.

Timothy Snyder



Východiska: Dopis V. H. z roku 

1990

Příběh Vašeho utrpení mne hluboce dojal...

Bohužel nemůžeme měnit historii, můžeme ji 

jen uchovávat ve své paměti. Je úkolem 

našich historiků, aby poskytli pravdivý 

popis toho, co se dělo v této zemi v 

uplynulých padesáti letech… Je úkolem 

pedagogů sepsat pravdivé učebnice 

historie. A úkolem pro nás všechny je 

uchovat v paměti ty, kteří nepřežili a 

obnovit úctu k mrtvým i živým. 

Václav Havel (Trudie 

Bryksové)



Věznice Cejl v Brně / proč nás 

zajímá

•Původní řešení 

(výrazně starší než 

věznice v Uherském 

Hradišti) 

Vězněni účastníci tří 

odbojů: proti monarchii, 

okupaci, rudé totalitě

•Po výstavbě věznice v 

Bohunicích zůstala 

zachována ve stavu z 

padesátých let

•Zajímá nás totalita jako 

taková; potřebujme 

místa paměti až tady 

pamětníci nebudou/ 

jiné podobné chybí

•Pietní místo pro 

připomínku obětí



Proč jsou 40./50. léta pro Cejl

klíčová

 Nejvíce zavražděných politických vězňů

 Nejvíce vězněných spisovatelů a příslušníků 

inteligence

 Časově blízké období, ještě žijí svědci

 Památníky protikomunistického odboje jako 

takové chybí. Válečné represe se odehrály 

převážně jinde

 Cílem je zprostředkovat pocit z vězení 

odpovídající pocitům vězně z padesátých let  

(autenticita)



Věznice Cejl jako symbol rudé 

totality 

Budoucí 

rekonstrukce 

má 

reflektovat 

klíčové 

období

Stav v období 

48-56 je tedy 

cílovým pro 

budoucí 

rekonstrukci

Věznice Cejl

je jedním z 

míst paměti v 

Česku i v 

Evropě



Místa paměti v okolních zemích

 Bývalé sídlo STASI  v 

Drážďanech

 Věznice STASI dříve 

věznice RA

 Památník a nadace 

města. Zásluha 

prvního primátora po 

Wende



Jediné foto Putina z doby jeho 
působení v DDR 



Muzeum v Drážďanech



Rekonstrukce procesu zatčení



Gedenkstätte Moritzplatz 

Magdeburg



Zachovaný stav / foto 2015

Po rekonstrukci zachován 
původní stav včetně pozdějších 
dostaveb

Vlevo „budka“ z doby DDR

Uvnitř částečně zachovalé, 
částečně rekonstruované

Původní areál vězení od roku 
1873 / po roce 1945 do roku 
1989 politicky pronásledovaní 
vězni / podobná historie jako 
Cejl 

Zřizuje nadace památných míst 
Saska-Anhaltska za podpory 
ministerstva kultury, zemské 
centrály pro politické vzdělávání 
a dalších zemských organizací.



Dvůr věznice: pietní místo a 

„budka“ 



Učebny a přednáškové sály přímo v budově

Témata a projekty podle věku a zaměření

Školní výpravy do památníku totality jsou plně hrazené zemí Sasko-Anhaltsko 

Moritzplatz – projekty pro školy



Pietní místo a muzeum 

Solidarity

Stocznia Gdańska "imienia 

Lenina„ Dnes muzeum v Gdaňsku



Místo utrpení i naděje

Stávka proti zdražování v roce  
1970. Stříleno do dělníků, 
desítky mrtvých.

V roce 1980 stávka, později 
stávky v celém Polsku. Vznik 
Solidarity

První nezávislé odbory. Dnes 
pietní místo a muzeum 
Solidarity. Kancelář 
exprezidenta Lecha Walesy a 
knihovna



Muzeum Solidarity

Velkorysá stavba, prostor, 
promyšlený interiér



Muzeum pro všechny



Poláky zajímá i česká minulost

(na rozdíl od Čechů samotných)



Promyšlená expozice



Promyšlená expozice



Pietní místo a muzeum Polin



Muzeum Polin 

 Varšavské muzeum 

dějin Židů v Polsku 

 Na místě ghetta

 Prolamuje narativ 

dějin polských Židů 

jako dějin utrpení

 Ale zahrnuje šoa i 

konflikty s totalitní 

komunistickou mocí



Muzeum Polin



Věznice Pawiak

Symbol utrpení Zůstalo jen přízemí



Věznice Pawiak



V Pawiaku byli i Češi



Topografie teroru, Berlín

Expozice v 

centru Berlína 

na 

symbolickém 

místě u bývalé 

železné opony

Venkovní i 

vnitřní část

Vstupné se 

neplatí

Zahrnuje 

období 

nacistické i 

komunistické 

diktatury



Lvov, Ukrajina

Památník 
obětem 
politických 
represí ve 
Lvově. Z bývalé 
věznice NKVD 
dnes muzeum 
totality.

Muzeum zřizuje 
Ministerstvo 
kultury v Kyjevě.

Slouží široké 
veřejnosti i 
školám.

Na dvoře byli 
brutálně 
povražděni 
vězni těsně před 
příchodem 
německých 
vojáků na 
začátku Druhé 
světové války.



Muzeum totality Lvov



Muzeum totality Lvov

Kancelář vyšetřovatele

Unikátní polstrovaná cela. Ve 
východní Evropě jsou zachované 
jen dvě.





Proč relativně chudá Ukrajina, která vede 

válku, si najde finanční zdroje pro 

památníky na totalitní minulost a Česko 

nikoliv?

Otázka 



Místa (místo) paměti v Česku

Lágr Vojna: nákladná 
rekonstrukce zničila ducha 
tohoto místa



Co se připravuje 

Památník Tří odbojů v 

Lošanech u Kolína

Autoři nabízí pohled na 

moderní historii 

Československé i České 

republiky prostřednictvím 

osudů jedné selské rodiny 

a jejích souputníků. 

Místem památníku je 

zdevastovaný rodinný 

statek Mašínových



Co se připravuje

Věž smrti u 

Jáchymova, 

kde vězni 

drtili 

uranovou 

rudu, se 

stane 

památníkem 

a muzeem. 

Připrauje MK 

ve 

spolupráci s 

KPV



Co se připravuje

Věznice 

Uherské 

Hradiště

Společná 

rekonstrukce 

pro účely 

muzea a 

sídla 

justičních 

orgánů

Stadium 

přípravy



Čím se věznice Cejl odlišuje:

Zachované 
interiéry včetně 
úprav v době po 
únoru 1948 a 
včetně fresky 

Unikátní dějiny 
spojené s 
pronásledováním 
básníků, 
spisovatelů a 
dalších: od Petra 
Bezruče po Jana 
Zahradníčka, 
Zdeňka Rotrekla, 
Petera Demetze, 
Václava Renče či 
Zdeňka Kesslera



Věznice Cejl na stránkách Jižní 

Morava v letech komunistické 

totality



Věznice Cejl na našich 

stránkách



Výstava Tváře Cejlu na 

stránkách



OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

PAMĚŤ

http://sdruzenipamet.cz/ospamet/


