
PROGRAM ZACHÁZENÍ A DIFERENCIACE V ROCE 1930 
 
Přesuňme se nyní z Francie do Čech, píše se rok 1930. O rok později vyjdou tiskem 
(mimochodem péčí tiskárny Krajského soudu trestního v Praze 14, dnes se jmenuje jinak, ale 
stále ji máme na Pankráci) Vězeňské předpisy a později i Domácí řád pro mužské trestnice. 
 
§ 20 Přijetí vězně. 
Až do konečného rozhodnutí o umístění ředitel, učitel, duchovní, lékař a správce mají jej 
střídavě denně navštěvovati. Nabyvše studiem osobních spisů představy o jeho osobnosti a 
dosavadním životě, mají se snažiti pozorováním vězně bylo možno rozhodnouti o jeho 
konečném umístění a o volbě jeho nejvhodnějšího zaměstnání a nejúčinnějších prostředků 
výchovy. Vězeň budiž v tomto údobí lékařsky a psychotechnicky vyšetřen. Zároveň buďtež 
vězni přečteny předpisy o výkonu trestu, pokud se ho týkají, všechny jeho povinnosti a práva 
buďtež mu náležitě vysvětleny. Po dobu prázdně buď zaměstnán vhodnou prací a četbou a 
budiž mu uloženo, aby vylíčil písemně svůj dosavadní život a čin.Nejbližší úřednická konference 
po uplynutí osmi dnů od přijetí vězně rozhodne o konečném zařazení vězně do kázeňských tříd 
a o způsobu jeho ubytování a zaměstnání. Důvody tohoto rozhodnutí a výsledek dosavadního 
pozorování buďtež zapsány v osobním spisu vězňově. Nahlédneme-li do § 21 o zařazování do 
kázeňské třídy, dozvíme se, že vězňové byli zařazováni do tří kázeňských tříd. Každý nový vězeň 
zpravidla zpočátku do II. kázeňské třídy. Ze zařazení do kázeňských tříd  
plynuly určité výhody, ale i nevýhody. Tyto třídy byly pochopitelně vzájemně propustné. 
Hodnocení probíhalo v úřednické konferenci jednou měsíčně.  
 
 
§ 47 Individuální výchovné působení. 
Zvláštní péči třeba věnovati úsilovnému a soustavnému individuálnímu působení na vězně 
všemi orgány vykonávajícími trest. Všichni úředníci ústavu mají proto vězně co nejčastěji v 
jejich místnostech vyhledávati  
a hovorem s nimi soustavně působiti na jejich mravní výchovu. Vězňové samovazby buďtež 
navštěvováni aspoň dvakráte denně. 
 
„S trestanci nakládati jest s důslednou přísností, vždy však též vlídně, klidně, spravedlivě a se 
stálým humánním zřetelem k polepšovacímu účelu výkonu trestu“. 
 
Předpis o kázeňských třídách (rok 1930) 
 
 
Vězňové II. třídy 
Vězňové I. Třídy 
 
Strava (§ 30) 
 
Vězeňská, v neděli místo obvyklé snídaně  
1/4 l mléka nebo bílé kávy 
Vězeňská, denně místo obvyklé  
snídaně 1/4 l mléka nebo bílé kávy,  
v neděli ¼ kg ovoce 



 
Přilepšení na stravě (§ 31) 
 
Žádné 
Jednou za 14 dnů, vždy ve výši ¼  
pracovní odměny a odměny za pilnost  
za minulý měsíc. 
 
Zásilky potravin (§ 31) 
 
K vánocům do 2 kg 
K vánocům a k svátku nebo  
narozeninám do 5 kg 
 
Úprava vlasů a vousů (§ 33) 
 
Volná úprava vlasů a vousů 
Jako třída II. 
 
Potřeby  
(§ 36) 
 
Právo užívati vlastních potřeb 
Právo užívati vlastních potřeb  
a vlastního holícího přístroje 
 
Ložnice (§ 37) 
 
Rodinné, popřípadě i jiné obrázky  
a fotografie 
Jako třída II., akvarium, ptáče v kleci,  
květiny, hudební nástroj, ozdobné  
předměty vlastní výroby 
 
Jídelna a příbory ( 37)  
 
Obrazy, stoly pokryty voskovým plátnem,  
hnědé kameninové talíře a hrnečky na pití,  
lžíce, vidlička a nůž 
Obrazy a květiny, ubrusy, bílé talíře  
a sklenice, lžíce, vidlička a nůž 
 
Pobyt na vzduchu (§ 38) 
 
Volný pohyb 2 hodiny denně, ve dny, kde se  
nepracuje celé odpoledne 
Jako třída II., v létě podle možností  



Koupání 
 
Zábava a hry (§ 38, 46) 
 
Účast na pěveckém a hudebním sboru, na  
hrách, členství ve vzdělávacím kroužku 
Jako II. třída, sportovní nářadí, vedení  
vzdělávacího kroužku 
 
Četba (§ 46) 
 
Svobodná volba pod kontrolou učitele  
a obrázkový ústavní časopis 
Jako II. třída. Právo odebírat nezávadný  
vlastní časopis 
 
Práce (§ 48, 51) 
 
Předepsaná, propůjčení záhonků 
Jako II. třída. 
 
Odměny (§ 49) 
 
Stanovená pracovní odměna 
Jako II. třída, stanovená odměna za  
pilnost 
 
 
 


