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Věznice velitelství Státní bezpečnosti 
v Praze-Bubenči byla zřízena počát-
kem listopadu 1951. Podle dodatečně 
vydaného výnosu velitelství StB 
o zřízení věznice ze dne 26. listopa-
du 19514 vznikla k předběžnému nebo 
operativnímu vyšetřování zajištěných 
osob, a to především k utajenému 
zpravodajskému využívání „agentů-
-chodců“, vysílaných ze zahraničí 
skupinami a organizacemi různého 
charakteru, a dalších osob zadržených 
při pokusu o přechod hranic. Hlavním 
důvodem utajení vazby byla tedy per-
spektiva zpravodajského využití kurý-
rů jejich vysláním na „druhou stranu“, 
aby přispěli k odhalení struktur ne-
přítele a jejich zničení. Tento záměr 
byl v některých případech částečně 

úspěšný. Kromě kurýrů zde byly tajně 
drženy i jiné osoby, jejichž zatčení bylo 
třeba utajit. 

Cely věznice byly vybudovány v su-
terénu budovy tehdejšího I. sektoru 
velitelství StB (dále V StB) v ulici dr. 
Zikmunda Wintra (dnes nese východní 
část ulice jméno Ronalda Reagana), 
číslo popisné 299 v Praze-Bubenči. 

V hlavní budově (v padesátých le-
tech Budova A Ministerstva národní 
bezpečnosti) sídlilo od roku 1913 pro-
slulé arcibiskupské Svatováclavské 
gymnázium. Po druhé světové válce 
dům zabralo Ministerstvo vnitra. 
Budova gymnázia byla situována 
ve směru západ-východ a obrácena 
hlavním vchodem k jihu, do ulice dr. 
Zikmunda Wintra. Na toto hlavní kří-

dlo zhruba uprostřed navazuje první 
příčné severní křídlo. K historickému 
celku se pak na východním nároží 
hlavní budovy napojilo další křídlo, 
a to rovněž severním směrem, podél 
ulice Majakovského (dnes Pelléova), 
orientační číslo 19. A právě v suterénu 
tohoto novějšího křídla byla zbudová-
na roku 1951 tajná věznice I. sektoru 
Velitelství StB.5 Křídlo neslo označení 
Budova B. Na sever od Budovy A stá-
la v ulici Majakovského Letecká vila, 
rovněž ve správě Ministerstva vnitra. 
Ta ustoupila přístavbě nové budovy 
pro MV zhruba v šedesátých letech 
minulého století. 

Po šedesáti letech, v prosinci 2014, 
se u příležitosti natáčení televizní re-
portáže ukázalo, že původní prostory 

1  Z poslední doby viz např. SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin (eds): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. 
ÚSTR, Praha 2014. 

2  PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Agenti-chodci na popravišti. Svět křídel, Cheb 2010.
3  Tomuto tématu se věnovala zvláštní studie, která již před lety shrnula tehdy známé údaje (viz. TOMEK, Prokop: Tajná operativní věz-

nice Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze v letech 1951–1955. Securitas Imperii, 2001, č. 7, s. 286–313, dostupné na: http://www.
policie.cz/clanek/publikace-securitas-imperii-01-14.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d (citováno k 25. 8. 2015). Dnes je možno připojit dal-
ší zpřesňující informace. Zásadní novinkou je ale přesné určení polohy věznice, a dokonce základní průzkum jejích pozůstatků.

4  ABS, f. Velitelství Státní bezpečnosti (310), k. 45, sl. 15. 
5  Věznice byla po celou dobu existence součástí ústřední kontrarozvědné složky StB. Ta byla v rámci organizačního vývoje od roku 1948 

do července 1952 označována jako I. sektor V StB, poté jako I. odbor hlavní správy StB (dále HS-StB) a po sloučení Ministerstva národ-
ní bezpečnosti (dále MNB) s Ministerstvem vnitra (dále MV) koncem roku 1953 jako II. správa MV.

Vězení pro kurýry

Problematice zpravodajských operací v době studené války se již věnovala řada 
autorů, jakkoli studium tohoto tématu není zdaleka uzavřeno.1 Jako velmi pravdě-
podobný se ale již dnes jeví závěr, že většina zpravodajských operací Západu byla 
neúspěšná. Ve stovkách případů byli „agenti-chodci“, vysílaní do Československa 
s různými zpravodajskými úkoly, zadrženi, posléze odsouzeni a uvězněni, případ-
ně i fyzicky zlikvidováni.2 Jedním z dílčích témat je existence operativní věznice 
Státní bezpečnosti v Praze-Bubenči v letech 1951–1955.3 

ProkoP Tomek

Nová zjištění o tajné operativní věznici Státní bezpečnosti  
ve Wintrově ulici v Praze
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tajné operativní věznice zůstaly do 
dnešní doby v nečekaně zachovalém 
stavu.6 Cely po zrušení věznice roku 
1955 sloužily (a slouží dosud) bez 
větších úprav jako skladové prosto-
ry. Jen páteřní suterénní chodba byla 
dvakrát přepažena. V jediné volně pří-
stupné cele bylo objeveno z větší části 
dochované původní zařízení: vesta-
věný sklopný uzamykatelný stolek se 
dvěma sedátky, dvě sklopná lůžka, ve-
stavěné osvětlení, okénko s původními 
průduchy a zazděný turecký záchod. 
Je zajímavé, že sedátka a lůžka byla 
dvě, přestože vězni byli umisťováni 
výhradně po jednom. V chodbě se do-

chovala většina původních dveří s kli-
kami a kukátky, originálním nátěrem 
a čísly cel i zbytky signalizačního za-
řízení, dálkově ohlašujícího otevření 
dveří cel. Stále jsou zde patrné stopy 
po původní elektroinstalaci. V jižním 
čele chodby se dochovala prosklená 
kóje velitele strážní směny. Sem byly 
svedeny signalizační kabely ze dveří 
cel. Lze předpokládat, že i v dalších 
uzamčených celách (dnes skladových 
prostorách) se dochovaly zbytky za-
řízení v podobném stavu jako v pro-
zkoumané přístupné cele číslo 18. 
Schody spojující suterén s přízemím 
a s východem z budovy (orientovaným 

západně, na prostranství vnitřního 
bloku) jsou pravděpodobně rovněž 
původní. 

Výslechové kanceláře o patro výše 
(v přízemí) nejsou přístupné. Vzhle-
dem k jejich následnému dlouhodobé-
mu využívání po dalších šedesát let 
ovšem nelze předpokládat, že by se 
něco z jejich původního charakteru 
zachovalo. 

Již samotná existence pozůstatků 
věznice, ale zejména relativně výbor-
ný stav zařízení se rozhodně nedaly 
očekávat. Areál byl po celou dobu ve-
řejnosti nepřístupný a je dodnes ve 
správě Ministerstva vnitra ČR. Díky 

6  Viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/215452801240008/; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/302699-
-stb-mela-v-praze-tajne-vezeni-vozila-sem-agenty-chodce/ (citováno k 25. 8. 2015).

Dnešní pohled na vchod do budovy bývalého arcibiskupského gymnázia, v letech 1950–1953 Ministerstva národní bezpečnosti        Foto: autor
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tomu se interiéry zachovaly tak dob
ře. Na druhou stranu však vzhledem 
k současnému intenzivnímu užívání 
areálu ministerstvem není zřejmě ani 
dnes reálné veřejné zpřístupnění této 
mimořádně cenné památky. 

Připomeňme si, že největší a nejzná
mější veřejně přístupnou památkou 
tohoto typu je Památník Vojna u Pří
brami, který je ale zčásti pouhou re
konstrukcí původní podoby tábora.7 
Určitou obdobou bubenečské věznice 
by mohla být jak z historického hledis
ka, tak reálným významem prozatím 
uzavřená věznice v Uherském Hradiš
ti.8 Bohužel málo využívaná je expo
zice vězeňství ve věznici na pražské 
Pankráci s původní sekyrárnou z doby 
nacistické okupace. Je ale umístěná 
uvnitř areálu stále využívané věznice, 
a tedy rovněž obtížně přístupná. Zde 
se ale jedná o jiný druh vězeňského 
objektu. 

Vnitřní chod věznice

Vnitřní režim věznice zpřesňují ně
které další poznatky z fondů Archi
vu bezpečnostních složek a zejména 
dosud nezpracovaná svědectví do
zorců, která pořídil v roce 2007 Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu Policie ČR. V rámci pá
trání po americkém vojákovi, který 
byl v padesátých letech údajně vězněn 
v některém zařízení StB, se uskutečni
ly rozhovory se třemi žijícími dozorci 
věznice, bývalými příslušníky SNB Vi
lémem Böhmem, Rudolfem Košnařem 
a Bedřichem Šebánkem. 

Vilém Böhm sloužil ve věznici od 
listopadu 1951 do jara 1953, tedy asi 
jeden a půl roku, jako velitel směny 
a současně zástupce velitele věznice 

Vojtěcha Kozla.9 Pamatoval se na šest
náct samotek zařízených sklápěcím 
a uzamykatelným lůžkem, židlí a stol
kem. Cely byly bez denního světla, jen 
s malým okénkem (cca 20 x 50 cm) 
u stropu na větrání. Svítilo se tedy celý 
den a noc. Ve dveřích cel byla kukátka. 
Stráž měla o podlaží výš odpočívárnu 
s lůžky. V místnosti velitele směny na 
konci chodby byl kontrolní pult. Při 
otevření dveří cely se rozezněl bzučák 
a na pultu se rozsvítilo světlo, takže 
vstup do cel bylo možno naprosto bez
pečně kontrolovat. Toto opatření ne
sloužilo jako ochrana před útěkem věz
ňů (který byl prakticky nemožný), ale 
spíše jako pojistka, že vězni zůstanou 
v naprosté izolaci a informace o nich 
se nebudou šířit ani v rámci Státní 
bezpečnosti. Směna ostrahy trvala 
podle Böhma 24 hodin, měla velitele 
a čtyři muže: dva hlídali a dva nahoře 
odpočívali. Strava se vozila z věznice 
v Ruzyni. Vězni neměli žádné vycház
ky. Sprcha byla zařízena vedle míst
nosti velitele směny. Příchozí vězeň se 
osprchoval, možnost se sprchovat prý 
měli vězni i později. Na celách neměli 
žádné rozptýlení (knihy apod.), maxi
málně mohli na příkaz vyšetřovatele 
získat přilepšení stravy. Vilém Böhm 
se nepamatoval, že by některý z vězňů 
byl nemocný. V takovém případě by 
jej asi převezli k lékaři na Pankrác. 
Ostraha chodila k celám beze zbra
ně, ty se nechávaly u velitele směny. 
Strážní znali vězně jen pod čísly. Sám 
Böhm jako velitel směny je ale mohl 
identifikovat, protože v nepřítomnosti 
Vojtěcha Kozla měl v držení klíče od 
trezoru a zapisoval příchozí do knihy. 
Kam odtud byli vězni posléze převá
ženi, prý nevěděl. Domníval se, že 
v řadě případů byli opět vysíláni do 

zahraničí. O jednotlivých případech se 
vyšetřovatelé s dozorci nikdy nebavili. 
Böhmovi ale prozradily uložené osobní 
věci zadržených a zejména větší částky 
v cizích měnách, že se jedná o agenty
chodce. Druhým nepřímým důkazem 
bylo, že vězně zadržené na hranicích 
přiváželi obyčejně příslušníci Pohra
niční stráže. 

Kapacita věznice bývala téměř na
plněna. Drtivou většinu vězňů tvoři
li muži. V jednom případě si Böhm 
pamatuje ženu, vězněnou asi tři ne
děle. Osazenstvo cel se dost měnilo. 
Nejdelší vazba, na kterou si vzpomí
ná, trvala tři měsíce. Šlo o generála 
Kleina, kterému se nevěnoval někdo 
z vyšetřovatelů, ale sám velitel vězni
ce Kozel (!). Snažil se prý dostat z něj 
informace vedoucí ke „štěchovickému 
pokladu“.10 Proto prý Kozel pobýval 
velmi často mimo věznici a pátral na 
Hradišťku u Štěchovic. Böhm jej tam 
dokonce jednou navštívil a prohlédl 
si tehdy i štolu, kterou odkryli Ameri
čané v roce 1945. Mimořádné události 
ve věznici nebyly prý žádné. Organi
začně věznice spadala pod sekretariát 
náměstka MNB Antonína Prchala.11 

7  Viz http://www.muzeumpribram.cz/cz/pamatnikvojnalesetice/zhistorie/ (citováno k 25. 8. 2015).
8  Viz http://veznice.uh.cz/ (citováno k 25. 8. 2015).
9  Vojtěch Kozel (15. 1. 1902 – 13. 7. 1981), člen KSČ od roku 1922, u SNB od 15. 11. 1945. Od 28. 10. 1951 velitel strážního oddílu sekretariátu 

V StB, dne 1. 7. 1952 formální změna funkce: náčelník Věznice Hlavní správy StB, 15. 3. 1954 přeřazen na Správu nápravných zařízení. 
V roce 1954 povýšen do poslední hodnosti major SNB. Dne 29. 2. 1956 odešel do trvalé výslužby. Personální spis příslušníka SNB byl 
vzhledem k datu narození v minulosti skartován.

10  Více LUKEŠ, Igor: Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945–1948. Prostor, Praha 2014.
11  Antonín Prchal (7. 5. 1923 – 20. 5. 1996) zahájil v roce 1945 úspěšnou kariéru v KSČ a zejména v bezpečnostních strukturách. Začínal 

v jihlavské pobočce Zemského odboru bezpečnosti II a podílel se na provokacích. V roce 1948 přešel na centrálu StB v Praze a nejenže 
se mu podařilo vyhnout se v roce 1951 čistkám v StB, ale dokonce se na nich podílel. Vzápětí se stal zástupcem velitele StB, posléze 

Vilém Böhm                                     Foto: ABS
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Kontrola věznice od nadřízených prý 
ale žádná nebyla.12 

Rudolf Košnař sloužil ve věznici 
jako strážný od listopadu 1952 do 
dubna či května 1955, tedy prakticky 
po celou dobu její existence. Pak pře
šel na II. správu MV (kontrarozvědku). 
V hlavních bodech se ve vzpomínkách 
shoduje s Böhmem. S vězni dozorci ne
mluvili (kromě nutných pokynů). Bylo 
to zakázáno a zákaz se dodržoval. I on 
si pamatoval vězně generála Kleina. 
Košnař ale tvrdil, že směna měla ná
sledující strukturu: dvě hodiny služba 
u cel (kontrola vězňů kukátkem), dvě 
hodiny hotovost (předvádění vězňů 
k výslechům, koupání apod.) a dvě 
hodiny odpočinek na strážnici. Přes 
den mohli vězni chodit po cele i sedět 
na sedátku. Často sami cvičili. Neměli 
žádné rozptýlení, nemohli mít u sebe 
nic osobního. Pouze v jednom přípa
dě dostal vězeň podle Košnařových 
vzpomínek psací potřeby, aby pro vy
šetřovatele něco zaznamenal. I Košnař 
potvrdil již popsané zabezpečení cel. 
V případě vazby několika žen přichá
zela dohlédnout na jejich koupání 
sekretářka náměstka ministra nebo 
snad sekretářka vyšetřovatelů. Při po
hybu na chodbách měli vězni vždy oči 
zavázané ručníkem. Košnař věděl, že 
šlo o lidi zadržené na hranicích. Chápal 
věznici jako zařízení sloužící k zjištění 
totožnosti agentůchodců a základních 
údajů o nich. Na jednoho vězněného 
vzpomínal jako na zkušeného zpravo
dajce: orientoval se prý se zavázanýma 
očima naprosto jistě, i po schodech. 
Vyšetřovatel o něm Košnařovi prozra
dil, že dokonce logicky vyvodil, kde se 
nachází.13 

Třetí svědek, Bedřich Šebánek, 
sloužil ve věznici jako strážný jen tři 
měsíce, od listopadu 1951 do počát

ku roku 1952. Prý se mu tam nelíbilo, 
měl strach, aby se kvůli „zvláštním“ 
vězňům nedostal do potíží. K jakému 
účelu věznice sloužila, mu prý ale do
šlo až po letech. Služba byla údajně 
velmi nudná. I Šebánek potvrdil tří
dílnou strukturu čtyřiadvacetihodi
nové směny. Pamatoval se z doby své 
služby na dvě vězněné ženy. S jednou 
z nich měl mít poměr velitel směny 
Alois Krpelík. Z této pozice posílal 
strážného ve službě odpočívat a pak 
šel k vězeňkyni do cely.14

Vstržm. SNB Alois Krpelík sloužil 
u SNB od 29. září 1949 u útvarů „Ja
san“ a „Javor“ a od 15. prosince 1951 
jako strážný ve věznici Velitelství StB.  
Od 1. srpna 1952 byl velitelem strážní 
směny. Podle vyšetřování měl skuteč
ně před 31. prosincem 1953 poměr s vy
šetřovankyní č. 1228, a to opakovaně. 
Za to dostal kázeňský trest dvacet dní 
vazby a 6. března 1954 pak byl ze SNB 
propuštěn. Vrátil se do ČKD Stalin
grad ke své původní profesi slévače.15 

Rudolf Košnař z 0mínil i případ 
strážného Přemysla Šumpely. Ten měl 
udržovat kontakty s vězni i s ambasá
dou USA. Údajně opsal seznam pří
slušníků ostrahy (stranické materiály 
uložené ve stolku u velitele směny) 
a donesl ho Američanům. Měl rovněž 
vynášet na ambasádu nějaké písemné 
materiály a naopak informovat vězně. 
Snad to mělo mít souvislost s vězněm, 
který předstíral duševní poruchu.16

Přemysl Šumpela se narodil 5. květ
na 1924 v Praze. Za války byl totálně 
nasazen, uprchl z Německa, kde jej 
zatklo Gestapo a (podle jeho pozděj
ší výpovědi pro StB) získalo ho jako 
spolupracovníka, který měl podávat 
zprávy o chování a pracovní kázni 
zahraničních dělníků. V roce 1945 
se stal členem KSČ, pracoval jako 

řidič a autoreferent, tj. správce vozo
vého parku. Dne 1. ledna 1951 se stal 
příslušníkem SNB. Nejdřív pracoval 
jako náborář, pak jako okrskový zmoc
něnec VB a konečně jako strážný ve 
věznici kontrarozvědky. Byl otcem tří 
dětí, manželka byla příslušnicí SNB. 

Dne 10. listopadu 1953 jej zatkla 
Státní bezpečnost na základě výpo
vědi jednoho z vězňů (údajně agenta 
CIC, později vyhoštěného Vojislava Me
medoviče). V rámci vyšetřování byl vy
slechnut další vězeň a dvě vězeňkyně. 
Vyšetřovatelé případ uzavřeli s tím, 
že Šumpela jako strážný nejpozději 
od srpna do poloviny listopadu 1953 
vážně porušoval své služební povin
nosti, a to s úmyslem mařit a ztěžovat 
vyšetřování protistátních trestných 
činů, čímž způsoboval vyšetřovatelům 
StB vážné potíže. Vyzradil vězněnému 
agentu CIC některé údaje o věznici 
(umístění, režim, ostraha, telefonní 
spojení a metody státněbezpečnost
ního vyšetřování). Zprostředkoval 
posílání motáků mezi dvěma vězni. 
Šumpelovým motivem byly nejspíše 
peníze. Vyšší vojenský soud Praha dne 
23. března 1954 odsoudil seržanta ná
pravných zařízení Přemysla Šumpelu 

jejím velitelem a roku 1952 náměstkem ministra národní bezpečnosti. V roce 1956 byl odvolán a propuštěn z MV, v letech 1962–1964 byl 
dokonce za zločiny padesátých let vězněn, ale poté získal vlivné úřednické místo. Stal se i spisovatelem a filmovým scenáristou. Více 
viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. ÚSTR, Praha 2009, s. 151–153. 

12  ABS, spisy vzniklé činností ÚDV, ÚDV34/VvK96, Úřední záznam, 3. 7. 2003.
13  Tamtéž, Úřední záznam, 8. 7. 2003.
14  Tamtéž, Úřední záznam, 10. 7. 2003.
15  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Aloise Krpelíka. 
16  ABS, spisy vzniklé činností ÚDV, ÚDV34/VvK96, Úřední záznam, 3. 7. 2003.

Přemysl Šumpela                                  Foto: ABS 
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1.  Pohled chodbou věznice směrem od kontrolního 
stanoviště

2.  Zbytky kontrolního stanoviště velitele strážní 
směny na jižním konci chodby mezi dveřmi 
dvou cel

3.  Dochovaný výklopný stolek se dvěma sedátky 
v cele číslo 8

4. Detail zabudovaného osvětlení v cele
5. Dveře cely číslo 8
6. Současný vzhled interiéru vězeňské chodby

Foto: autor
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objektivem

za sabotáž podle § 85/1 b odst. 2 d tr. z. 
a ohrožení státního tajemství podle  
§ 88/1, 2b tr. z. k patnácti letům odnětí 
svobody, ztrátě čestných práv občan-
ských a zabavení poloviny jmění.17 

Šumpelův případ neměl politické 
pozadí, žádné spojení s velvyslanec-
tvím USA, jak se Šumpelovi bývalí 
kolegové domnívali, nenavázal. Motivy 
porušování předpisů vyplývaly z jeho 
charakterových vlastností. Poklesek 
Aloise Krpelíka byl řešen mírněji než 
ten Šumpelův. Jednak nikomu nevy-
zradil žádné údaje o věznici, nezpro-
středkovával komunikaci mezi vězni, 
a možná navíc nebyla únosná další 
aféra krátce po Šumpelově zatčení. 

Případy Přemysla Šumpely, Aloise 
Krpelíka, „hledačství pokladů“ Vojtě-

cha Kozla spolu s dalšími zmínkami 
o neformálním průběhu služeb bou-
rají představy o dokonalosti režimu 
utajené věznice. Problém byl nejspíš 
ve výběru strážných, kteří byli vesměs 
bez vzdělání a bez kvalifikace pro tuto 
práci. Další potíž asi představoval sku-
tečně uzavřený svět věznice. Ale ani 
na jiných úsecích StB nebyla situace 
ideální. Před vznikem tajné věznice 
vyslýchali chycené agenty-chodce na 
Krajském velitelství StB Praha. Tamní 
velitel 2. referátu 6. oddělení krajské-
ho velitelství vstržm. Josef Krofika si 
v průběhu roku 1951 „půjčoval“ z fondu 
peněz zabavených agentům a postupně 
je nahrazoval z peněz zabavených nově 
zadrženým kurýrům. Po zřízení věznice 
v Bubenči se v souvislosti s předáváním 

spisů agentů-chodců v březnu 1952 na 
věc přišlo. Krofikovi prokázali zprone-
věru celkem 30 000 Kčs. Byl zatčen, vzat 
do vazby a podle § 245 tr. z. (rozkrádání 
národního majetku) odsouzen k šesti 
měsícům odnětí svobody. Dne 31. května 
1952 byl propuštěn z MNB. Trest mu 
byl za „dobré chování“ snížen.18 V tomto 
případě nešlo jen o příslušníka ostrahy 
věznice, ale dokonce o vyšetřovatele 
StB! Bližší pohled na vnitřní život spe-
ciální věznice StB ukazuje, že realita 
byla daleko za proklamovaným ideálem 
disciplíny a ideologické dokonalosti. 

Poslední podstatnou otázkou spo-
jenou s věznicí je chybějící seznam 
vězňů. To bude patrně další krok ve 
zkoumání tohoto skutečně ojedinělého 
zařízení. 

17  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Přemysla Šumpely; f. Inspekce ministra vnitra (A 8), inv. j. 241, spis č. j.  
IM-0221/56 Ods. Přemysl Šumpela; f. Vyšetřovací spisy – Centrála (MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2818 MV, Osobní spis státně-bezpeč-
nostního vyšetřování proti Šumpela Přemysl; f. operativní svazky StB, reg. č. 431636 MV, svazek vedený na Přemysla Šumpelu. 

18  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Krofiky.

Pohled na vstupní dveře do věznice ze dvora areálu ve Wintrově ulici. Vlevo od vstupních dveří je pod železným roštem skryté okénko do cely 
číslo 8.  Foto: autor
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